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Горніть ся д& P. H. Союза. иншого, а тільки напасть невідві- | стоїть так високо, що може дати вам

ТАРАС  Ш ЕВ Ч ЕН КО .

ПОЗІР! ПОЗІР!
В ВІВТОРОК. ДНЯ 21-го МАРТА 1911 р. '

відбудуть ся

в Webster Hall. 119-125 East 11th St. (межи 3 a 4 Ave), 
N EW  YORK, N. Y.

В Е Л И К І  ВЕЧЕРН И Ц Ї
в честь 50-лїтної річниці смерти нашого незабутнього Нобзаря 

ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ,

із слідуючою
ЧАСТЬ І.

Is' Передав слово.
2. Зміщала. Вербицького, подв. хорп

* ©рхеетрою.
3. Декмажця.
4. Огнї горять, Воробкеввча, хор иу-

ЯСЛСЬКЯН.
5. Дует для соправа і тенора в су

проводі фортепяпа.
6. Молитва, Лисенка. хор іїточий.
7. Відчят про Шевченка (по руськи).

Орхеехра п. П. Г. Смолинсьного.

проґрамою;
ЧАСТЬ II.

8. Бють порогп, кантата Лиоенка 
з орхестрою.

9. Відчит про Шевченка (по англій
ський

10. Сольо-пяно.
11. Козаки. Колесси. хор куасеський.
12. Сольо скрипкове, в супроводі' фор- 

тепяна.
13. Деклямація.
14. Вечерницї. Нїщинського.

Діріґент п. А. Гела.

ПОЧАТОК ТОЧНО 0 8-ій ГОД. ВЕЧЕР.

ВОТУП: 1-рлдні крісла $‘2.00, ІІ-рядні $1.50, ІІІ-рядні -І1.00, 
IV -рядні $0.75, V-рядні $0.50, V I-рядні $0.35. ЇСрісла 
в льожах $1.00. — Стоячих місць нема.

Весь дохід призначений на стипендію ім. Шевченка. — Добровільні
датки на сю ціль прпймаеть ся з подякою.\ .

З А К О М I I '  Е Т :
0. Стетневич, предсїдатель. П. Ярема-, касівр,

А. Цурновсьиий. секретар.

Білети (тікети) можна замовляти вже від тепер у „СВОБОДІ**, 
184 HUDSON Str., або v пп.: M ICHAEL ГНОКСНАК, 161 Е. 4th 
Str., NEW YORK. — PET EK  YAREMA, 115 Are A, NEW YORK, 

Присилайте гроті моні ордером, а жадані Вами тікети 
вишле ся Вам сейчас відворотною почтою.

Ч у > ____________ "

aN. Y.
V  ,

Ііомимо сварш, j незгоди. усобиць і 
всї.шшх поклепів -4- наша організація 
заєдно й постійно зростає. По гіослїдній 
"конвенції відпало від нас богато невдо- 
волеиих членів, але на їх місце прий
шли нові, сьвіжі кадри і так поволи всьо 
вирівнало ся, наче та вода на широкому 
океані по ненадійній- та неожиданій ту
чі. Уопокоїло ся, притихло море люд
ських пристрастий і мирне жите вертає 
опять під криту нгшгих славних Сою- 
зовцїв.

Що властиво оуЬ> причиною того 
уснокоєня?... І

Наш нарід переконав ся. що ,.не 
всьо то правда, що в казці говорить ся” , 
не всьо то правда, піо на нашу органі
зацію наговорили .лніиттьпґ’ нам лю
ди... Слово ся мовит», а хліб ся їсть... 
Виречи ся без оправданої причини — 
як наші „приятелі”  1 кажуть: повного 
жолоба — і шукати «нехай вже скаже
мо їхнім язиком) пов<*н> корита, се дуже 
нерозумно, а й небезпечно. Бо подумай
те лишень! Чоловік Залежав до органі
зації кілька,найцять ц[їт. платив точно 
всі назначені вкладки. сповняв' совісно 
всі приписані повинності!, дожив до то
го, що його рідна організація обертає 
річно десятками1 тисят .корон, іцараз ні 
з сього нГз того —* ооернув ся до своєї 
питомої власности плечима і вирік ся 
добровільно свойого власного майна.

Тай чому ми маємо кидати стару ор
ганізацію і шукати инших богів? На що 
нам без потреби авантурувати ся і запи
сувати ся в ряди „гайдамаків” ?... Адже 
ми не медведї, то й не потребуємо ска
кати так, як нам цигани заграють!..

Родимці! Ми нікого не силуємо ро
бити те, чого він сам не хоче. Ми не си
луємо, анї навіть не намовляємо нікого 
тримати ся нашого старого Руського 
Народного Союза. Не хочете бути чле
нами нашої кільканайцять-тисячної ро
дини, то йдіть собі з Богом. Як вам не
милий сей Союз-батько, що двайцять 
лїт піклував ся вами і вашими родина
ми; як ви з легким серцем, без крихітки 
жалю кидаєте свого найліпшого прияте
ля; як ви ие дбаєте за будучність Союза, 
а ще й навіть забираєте ся засьпівати 
йому в як найкоротшім часі „вічная па- 
мять” —• то, кохіні землячки, що ми на 
те порадимо?.. Чи маємо проливати за 
вами крокодилячі сльози?.. Ідіть, куди 
наставили ся! Щаслива дорога!

Не маємо потреби тішити ся, але й 
плакати не потребуємо. Наш РУСЬКИЙ 
НАРОДНИЙ СОЮЗ є, його ще пе з’їли 
вороги! Він е і буде на злість всім його 
супостатам! Наш P. Н. Союз має за со
бою славну минувшість, несогіршу те
перішність, а й будучність перед ним не 
замкнена...

От наші противники розвинули про
ти нашої організації шалену агітацію і 
що вдіяли?.. Наш Союз росте з дня на 
день, з місяця на місяць: нові одиниці 
заєдно вступають, а й старі „гайдамака
ми” побаламучені члени — з сокрушен- 
ним серцем опять до нас,вертають. І що 
нам вдіє людська злоба і завпсть? Ми
нуть ся небавом і новомодні патріоти, 
минеть ся хвилева незгода, а РУСЬКИЙ 
НАРОДНИЙ СОЮЗ стояти-ме кріпко н 
топоворушно, бо він стоїть на каменн 
віри Христової і Його божественної ра- 
у к и .  Хто яко Бог?!..

j чального за себе чоловіка. Не мудро такий товстий дзаб $150.00 місячно, 
давати малій дитині в руки лямпу, то не ваша заслуга, а о. їїідгорець- 

I а то спалить і себе і хату цілу. Таке кого. Ви анї сотої части не вробили 
І саме і з тим редакторством п. Йос. і ви масте чоло поміщувати артикул 
[- Стеткевича. протяв чоловік.і, найбільше васлуже-

Коли би знав, що се за чоловік, ного в Союзі, і орґанї тогож Союва. 
якої вдачі, характеру та інтелігенції, І І ви маєте розсудок. масте розвагу? 
ніколи я не бувби понирав його г.ан- ' І не есьте ви моральна нуля -.' Єслп 
дидатури на таке важне місце, як ре- би таке склало ся не межи т-ерпели- 

J дакторетво ,,Свободи“ . Бо. се не воля і вими Русинами, а у другій, горячій 
І народу, як шумно голосить п. Йос. і-шій нації, то ее число, де ви помі 
Стеткевич, покликала його на нинїш- j етили допись проти нюйорського по 

' ний уряд, а тільки головні урядники j па, було бий послїдиим, яке-б ре*
! ,,Союза“  на своїм заеїданю вибрали І даґували. І  чи маєте ви право, вяза- 
j його після приповідки, що „на без- j ти ся з ,,Гайдьмаками“ , будучи ре- 
I рибю і рак.риба“ .

А тепер вертаю навад; до о'/тої 
І ,,славної'* „Напасти**, Відвічати бу 
ду по пунктам, щоби стало ясно кож- 
дому, на якомзг становищи стоїть те- 
перішний головний редактор „Сво- 
боди“ .

1. Редактор не мав права шукати

дактором P. Н. Союза та помішувати 
„гайдамацькі1! клевети. Я  знаю, що 
свій свого шукає; вам дуже близькі 
ті невдоволені is ,, гайдамацького “  
табору, але задля самого розеудку 
ви не повинні були так скоро пока
зати роги. Але — правда — ви не 
годні за себс оавічатй. І  тому ви « 

сатисфакції за..свою мниму обиду у ! моральна нуля..
„Свободі**, котра не. є  часописию йо- j 5 .  Ви вже таки за богато говори те 

j го, а цілого.P .  Н .  Союза. „Свобода** ’ про свою редакторську кваліфікацію, 
призначена бути чаеонисев для роз- | Покь-що доказів нема. Те що ви бу- 
б о ю ^організації і духової ' підойма <Л ;"ли дяїїоіг a- 'у'̂ нтелезСео для
членів. Вона не оьміє бути органом f мейе ще дуже слабе сьвідоцтво вашої

Надіслане 
Відповідь на „Напасть".

і лайки, вона не на те, щоби зденер' 
і вований редактор виливав свою жовч 
і на всіх і на вся, не на то, щоби вдо- 
1 воляти патольоґічну, ■ хору амбіцію 
І недорослого до своєї задачі чоловіка.
Єсли редактор чув ся ображеним, міг 

і віднести ся до полюбовного суду Р.
її. Союза, або міг жадати сатисфакції 

і у американських кортах.
І 2. Чоловік, котрий не є відвічаль- 
1 ний за свої дїла, котрий кермує ся 
! не розсудком, розвагою, а тільки нер
вами, хвилевим подражненєм, такий 
чоловік се моральна нуля. В него не
ма принципів, ним повертають сюди 
і туди його каприси, химери. І задля 
того я сказав п. Иос. Стеткевичови, 
що якраз він є таков моральнов ну- 
лев. А сказав я длятого, що того ро- 
да індивідуа потребують доконче від 
часу до часу зимної води. П. Й. Стет
кевич зіставши редактором,,Свободи**, 
від щастя опянїв. Він почув себе та
ким великим чоловіком, що сейчас 
почав показувати свою силу. Почав 
грати ся з Газетою, як дитина огнем. 
Тому я вважав своїм обовязком за
лляти сей огень, заки дїтвак-редактор 
зруйнує повагу „Свободи** і честь 
організації. Е 43

3. Найперший знак „хороби“  ре
дактора я бачив у поміщеню напасти 
на о. Н. Дмитрова, статі анонімної, 
без підппеу автора. О. Н. Дмитрів, 
се чоловік, котрий перший учинив 
,,Свободу“  отвертою українською ча
сописию, котрий чимало причинив ся 
до осьвідомленя американських Руси
нів. Поміщувати шкальованя проти 
него, до того ще анонімні, в часопи
си, котру вія е ід о й м и в  на ноги, на 
чоловіка, що богато перетерпів за 
ідеї, котрим служила і м у с и т ь  
служити „Свобода** — се потрафить 
лише моральна нуля.

4. Се саме відносить ся і до звіту

здібности. А коли роздавлю ся в „Сво- 
бодї“  і порахую усі передруки, та 
оповіщеня, то на правду не знаю, 
що саме ви цілий тиждень робите, ту. 
чим так хвалите ся!

А ще до того і помічника маєте, 
котрий передше сам, від вас м но гор* 
лучше видавав ,,Свободу“ .

Порахуйте лише, кілько кошт У» 
кожда ваша стрічка у „Свободі**, та 
самі зміркуйте, чи варта. За ті гроші 
„Свобода”  могла би мати першоряд
ного публіциста із краю, чоловіка, 
котрий міг би справді бути сьвіто- 
чем для американської Руси. — А про 
вас хиба сказати: „Хвали мене роте, • 
бо тя розідру** або „тому бочка гу
дить, бо порожна**.

6. Ви критикуєте моє знане укра
їнської бесіди і письма. Се може зро
бити тільки чоловік дуже грубої вдачі.
І де я мав змогу вивчити ся коректно V 
У мадярській школі?! Я  в украшь- 
ст}ві самоук. А де у мене є охота по
служити украївській ідеї. Я хочу сю 
ідею увести в яаш народ, п о іо д я ч и и  
із 5ггорщини. . де я липі є, я тій 
ідеї служу. В моїй нарохії вчать фо
нетику, вчать українську історію, 
сьпівають украінські пісні, привикли 
навіть називати ся Українцями, що 
досі у нас уважало ся гірш чорта.
А се чисто угро-руська, чисто „ун- 
гарська** парохія. У цілій парохії на 
самому ВайтінГ тілько оден чоловік 
із Галичани. І вам не совісно кпи
ти собі із чологіка, на котрого стрі
ляли фанатики за Україньство, котро
го хотіли за се саме отроїти!! Коли-б 
я не боров ся за українську ідею, 
я не мав би ні одного ворога. Мені*" 
україньство не дає ніякої личної ко
рвети, я служу ідеї ради самої ідеї, 
а ви мене підннмаєте на сьміх!!

Та ні, ви самі себе осьмішила! Я 
з часом поборю технічні трудносте,

і
Вайтінґ, Інд. 1. марта 1911. і 

Коли я прочитав у „Свободі** ч. 8. 
с. р. етатю редактора „Напасти**, так ; 
і подумав сейчас, що п. Иосиф Стет- 
к і но міг дати ліпшого наголовка і

з нюйорського віча де варушево І „  вчу ея і буду знати докладно v o  
,нюйорського попа“ . Ваша Мнлость, українську скарбницю і я помемо

Пане Редактор! Нюйореький „піп*.*’! в ^ Т  таких як "ви послужу Україні 
о. Підюрецький поставив на ноги Р. щ ДІЛИИ сваіі1 жнїем;
Н. Союз. Нема анї одного члена в на- {
шіи орґанїваці'і, котрий заслужив ея °  ПІ)3ажаш м:
тілько для Р. П. Союза що о. Під- о. Валентин Балог.

дг. < артикулу. Бо ^  не ; нічого J горепьішй. Єсли днесь P. Н. Союз : редс. контр. ком. P. Н.
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М А Р Т А  БОРЕЦЬКА.
ІСТОРИЧНЕ ОПОВ1ДАНЄ.

ВСТУПНЕ СЛОВО.
Над бпстрою рікою Волховом, неда

леко Ільменського озера, лежить славне 
в історії руськім місто Новгород. Нинї 
чнедигь воно заледве 20.000 мешканців, 
но.колишній Новгород величав ся бле- 
ском," богацтвом і повагою між другпмл 
городами руськими і містив в отвертіїі 
рівнині 400.000 мешканців, кромі чужо
земних купців, котрі тут терговалп доро
гими товарами. Новгород єсть одним з 
найстарших славянських городів; в нїм 
осїв на престолі перший князь, Руріиг, 
і став ту панувати. Но мабуть не сподо
бало е я було вольним Славянам само-

ли ся, щоби в мої землї і води не всту
пали. Нехай мов імя буде для них 
страшне і поважне, сли хотять мові охо
рони і мллостн” ... Післав також до 
Псковптян, де був подібний устрій як у 
Новгородців, щобп готовили для него 
поміч протлв Великому Новгороду. 
Псковптянп хотіли бутп посередниками 
межи обома сторонами і післали в тій 
цїли своїх людий до Новгорода. Але там 
сказали їм: „Не хочемо кланятп ся Іва
нови і не просимо, вашого опікуньства; 
сли вп совісні і нашими друга мп, воору- 
жіть ся враз із нами против Іванової са- 
мовласти” .

Настала важна хвиля для Великого
Новгорода, прийшло до кровавої сірі чи 
з військами князя Івана. Ворба нерівна 
закінчилась в некористь Новгородців. 
Карамзин так тую борбу характеризує: 
„Новгородці бороли ся за свої старинні 
устави й права, дані їм по части самими 

ак иапримір Яросла-

пос.та від р іж т тн х  д е р ж а в  у  Х м е л ь н и ц ь к о г о  в ч и г и р и н і  1640 р.
Власноручний малюнок Т. Ш евченка.

Шановати стародавнпх народних звича
їв. Знайшов ся в місті всїмп поважаїтй 
муж, В а д п м і той покликав Рурика 
перед суд народа:Нехай оправдаєть ся 
за, нанесені кривди-і напасти” . Рурик я- 
впв ся на площі, але з узбросною дру
жиною, і розігнав „ворохобне віче” . Ва- 
дима сам Рурик перетяв мечем, а дружи
на його убила множество Новгородців. 
Від того часу був Вадим як би сьвятою 
особою для кождого Новгородця і нена
че представником давннх славянських 
свобід. В  його память виставили пізнїй- 
ше Новгородці статую з білого каменя 
на ві./іьпій площі, котра звала ся від то
го часу В а д и .м о в и м ,м іс ц е м  і 
служила народови до спільних нарад. З 
других руських князів одні пересиджу
вали в Новгороді, другі в Київі і Новго
род всегда підлягав їх власти. Доперва 
Ярослав надав Новгородові! осібні зако
ни, після котрих осягнуло місто СВОЮ  
відрубну самоуправу. Від тепер зростав 
Новгород в богацтві й славі і хоть дав
шім звичаєм призивав до себе князів, 
одначе не узнавав над собою їх верхов
ної власти в домашних ділах. Новгород
ці внбяралп спомежи себе старшину, во
на рядила і збирала ся враз із народом 

-на віча (наради), до котрих взивав го
лос великого дзвона.

Так було і тогдн, коли на престолі 
кш ееім , в Москві, засів Іван III. Васи- 
левич. Побпвши татарського хана Ахте- 
М(і> загадав вій підбити також Великий

вом, утвердителем їх вольности. І  літо
писи і старшші піснп віддають справед
ливість великому духовії Марта Борець
кої, тої героїчної женщіпш, що вміла за
володіти Скоїм народом і хотїЛа бути Ка- 
тоном своєї републпки‘\..

Повість о Мартї Борецькій основана 
на давнім письменнім памятнику, списа
нім вже по упадку новгородської репу- 
блпки. Старшим Русіпкпґ той Пам'ятник 
знаний з виданя проф. Меруновича під 
надписом: „Покореніє Новгорода” . На
діє мб ся, що новим впданєм цінної тої 
повісти зробимо міїлу прислугу особливо 
Русинам молодшим, бдшшм бажанєм 
нашим єсть, щоб і в нашім краю за при
міром новгородської героїні П О Я В И .™  ся 
подібні Марта Бооецькі і щобп вони з 
таким самим посьвяченсм ставали в о- 
боронї вітчинп.

І. . ;
Споза: темних лісів висунулось ясне 

сонце і осьвітило рожевим блеском Ве- 
ликпй Новгород. ІІо широких уліщях 
снують ся вже.люди; купці отвирають 
богаті крамниці і розвішують дорогоцін
ні товари, привезені з німецьких міст та 
з далекого сходу. Но на улицях нині но 
той рух, який' мож побачити иньшпми 
днями; з лиця людий визирав якийсь не
спокій, всї якби вичікували якоїсь хви
лі. Іще вчера вечером рознесла ся була

Івана з да-

РАДА. — Власноручний малюнок 1. Ш евченка,
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Новгород. Вишукував ріжні причини, на 
яких можна би оперти свої домаганя; з 
одної сторони хотів побільшити своє 
князівство, а з другої бояв ся зростаю
чої могучости того міста. Карамзип по
відає, „що Новгородцям захотіло ся бу
ти сьмілпмп, показати ся Іванови страш
ними, понизити гордість Москви і при
вернути давні права своєї вольности, у- 
трачені надмірною уступчпвос-тю бать
ків і дідів” ... Іван посилав нераз до Нов
городц ів  своїх послів, домагаючись від 
них шдданьства, але все надармо. А ко
ли приїхав до Москви Новгородський 
"посадник (бурмістр), Ва пль Ананпп, 
еказав йому Іван: „Скажи 'вгородцгім, 
щоби вони узнали све ' ' попрааи-

лекої столиці, з Москви, прибуло по
сольство з важним ділом до Новгород
ців. Нарід гомонів Щось між собою і 
сподївав ся чогось... Аж от розляг ся по 
воздусї голос вічевого дзвона, голос по
важніш і милий для кождого Новгород
ця. А по всіх уліщях, по всїх кінцях Нов
города розійшлп ся оклпчникп і взивали 
горожан на спільну нараду. Дивніш чув- 
ством здрігнули серця мешканців. Скле
пи назад позамикано. Отці родин вири
вають ся з обіймів дружин і дїтий, шобп 
спішити, куди зове голос вітчлнп. Ціка
вість. страх і надія огорнули Новгород
ців і всі густими лавами залягли велику 
вічеву площу. ВсюДи допитують ся, ні
где не одшчиють...

А на широкій рівени коло стародав- 
ного дому князя Ярослава, де на висо
кій башті висїв вічевий дзвін, зібрала ся 
вже вся старшина: носадннкн із золоти
ми медалями на груди, тисяцкі з високи
ми булавами, бояри, огншцанл з хоруг
вами і начальники всїх пяти частий 
Новгорода із срібними топорами. Но Ва- 
димове місце ще заєДно порожне; єщо 
не вступив на него по мармурових схо
дах степенний посадник. Нарід нетерпе
ливий, гомонить що раз голоснїйше і 
домагаєть ся отвореня віча, а посеред 
гомону розливаєть ся таємний голос 
дзвона... І  от вступив на степенї Йосиф 
Дїлинський, один із знатнїйших горо
жан, що був сім pad степенним посад
ником, а за кождим разом з новими у- 
слугами вітчинї, з новою честию для 
свойого імени. Вийшов на Вадимове мі
сце, відкрив сиву, поважну свою голову, 
иоклонив ся смирно перед народом і об- 
явив голосно, що князь Іван Василевич 
прислав до Великого Новгорода свого 
боярина, і той 6aWae висказати перед 
народом домаганя свого князя.

Посадник еходпть —  а боярин -по
сол являєть ся на Вадимовім місци. То 
був воєвода, князь холмськпй, муж ро
зумний і твердої волі — права рука Іва
на у всяких ділах, воєнних і державних, 
хоробріш у битвам, первий бесїдніпс прп 
нарадах. Вид його гордий; окрптий був 
блескучим панцпром, а при боці висів 
меч. Межи народом стало тихо... Боярин 
гордіш зоррм поглянув довкола, підніс 
думно голову і хотів промовляти,..'Але 
молодші, горді Новгородці не дозво
лили; як би з бдної груди озвали ся 
вЬкп грімким голосом: „С м п ри ся 
перед- ве л й к и м  народом!” 
Видно, тяжко приходило се воєводі, бо 
стоїть, отягаєть ся. Но тисячі голосів 
кликнули знов на, площі: Смирп ся 
перед в е л и к и м  народом !”  Бо
ярин здіпміщ. шолом з голови і покло- 
шів ся. Шум замовкає.

„Горожани Новгородські! —  про
мовляє боярпн князь все! Руси гово
рить моїми устами —  слухайте!

„Дпкі народи люблять самостійність, 
мудрі народи люблять порядок, а нема 
порядку без сам9державної власти. Ва
ші предки хотіли правити самі собою і 
впали жертвою' лютих сусідів, або гину
ли серед виутрішних роздорів. Тодї ста
рець добродійний, Що стояв уже на по
розі вічностп, заклинав Новгородців, ви
брати собі володаря. Вони йому повіри
ли, бо чоловік при дверех гробу може 
говорити тілько істину...

„Горожани Новгородські! В  стінах 
ваших родило ся і утвердило ся само
владство руської землі. Тут великодуш
ний Рурик виконував суд і правду; на 
сім місци давні Новгородці цілували но
ги князя, котрий примирив . внутрішні 
незгоди, успокоїв і звеличив сей город. 
На сім місци проклинали воНи погуб- 
ну вольність і благословили спасенну 
власть єдиного. Колись були Новгородці 
страшні тілько для себе самих а неща
сні в очах сусідів, но під володіючою 
рукою варяського рицаря стались во
ни пострахом других народів та викли
кали у них завпсть. Наслїднпк Рурика, 
Олег Хоробрий, двигнув" ся з військом 
до: полудневих країв, де всі славянські 
племена покорили ся ного оружю. Пред
ки ваші, товариші його слави, ледви ві- 
рйли своїй могучости!

„Олег* ідучи за. бігом Дніпра, полю
бив красні його береги і в благословен
ній стороні київській оснував столицю 
своєї просторої держави. Но Великий 
Новгород був завеїгдп правою рукою ве
ликих князів і завеїгди славив своїми 
ділами руське імя. При помочи хоробрих 
Новгородців прибив Олег свій щит до 
воріт Царгорода, а Сьвятослав з дружи
ною Новгородською на прах розбив вій
сько грецького цісаря Цнмисхія. Чей і 
внук Ольги, сьвятий Володимир, вихо
ваний в Новгороді, не даром прозваний 
був во ло д ар ем  с ь в і т  а...

„Горожани Новгородські! Не лише 
воєнною славою ви звязані з руськими 
володарями, їм предки ваші завдячали 
також заведене христіяньства в стінах 
сего міста. Хто навчив вас сьвятої ві
ри?... Очи мої по всіх частях города ви- 
дять золоті хрести красних храмів Бо
жих. Чпж не пригадує вам шум Волхова 
той великий день, в котрім знаки по- 
ганьства погпбли з шумом в бистрих 
филях ріки? Нагадайте, що Володимир 
поставив тут перший храм правдивому 
Богу, що Володимир кинув Перуна в 
безрдню Волхова!... А сли житє й май
но є сьвяті в Новгороді, то спитайте: 
чия рука завела тут безпечність?... Тут
—  показуючи на дім Ярослава —  тут 
жив мудрий законодавець, добродій ва
ших предків, князь великодушний, їх 
друг, котрого вони називали другим Ру- 
рпком... Невдячне потомство, ти заслу- 
гуєш на справедливі догани!

„Новгородці, тцо були все старшими 
синами Руси, нараз відділили ся від сво
їх братів; були колись вірними піддани
ми князів, а ніші сьміють ся з їх вла
сти,.. і то в які ще часи? О, сором імени 
руському! Споріднене і дружба пізнають 
ся в нещастю; в нещастю обявляєть ся 
також любов яго вітчинн... \

..Б- 'т ся покарати руську
ц.Г ' 7
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землю. Явили ся несчислені варвари, 
пришелцї із сторін нікому незнаних і 
розлетілись по нашім краго мов ти са- 
ранча, що її Бог ссплає на кару людям. 
Хоробрі Славяни проливають свою крон 
за вітчину і гинуть; вся руська земля 
обагряє ся кровю рід-шх синів, городи 
й села палають ясною полуміню, кайда
ни дзвонять иа дівицях і старцях... А 
що-ж в ту тяжку пору діють Новгородці? 
чи спішать в поміч своїм братям?... ІІї! 
вони, віддалені від місць, скроплених 
кровю, користають з нещастя князів, 
відбирають їм законну власть, держать їх 
між собою як в темниці, вигаияюіь їх 
і прпкликують других, то знов і тих про
ганяють. Володарі Ноігородські, потом- 
кп Рурика і Ярослава, мусїли слухати ва
ших посадників і дріжати на голос віче
вого дзвона, як би на голос труби страш
ного суда! В кінці не хотів вже ніхто бу
тп вашем князем, бтти рабом ворохоб
ного віча... Нннї дійшло до того, що ру-
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опустить державної руки своєї, доки ПА 
зломить ворогів і ие змішає їх костий я 
землею. Дмитро, побивши Мамая, но о- 
свободнв Руси, но Іван Великий оовобо- 
дить її. Видячи, що розділ держава був 
причиною великих нещасть, він ялучип 
давні руські князівства в одну могучу 
державу і став єдиним властителем ру
ської землї. РІДНІ ДЇШ, ПО ТЯЖКІЙ і дов
гій розлуці, обняли ся з радістю перед 
очима володаря й мудрого свого вітця, 

„Однак радість князя аж тоди буде 
повна, коли Новгород — древний, вели- 
кий Новгород — верне на лоно вітчищ. 
Вп зневажали Іванових предків, но він 
всьо забуде, скоро покорите ся йому. І- 
внн, гідний володіти сьвітом, хоче бута 
і вашим володарем. Нагадайте тую бла
женну хвилю, коли він був мирним го
стем посеред вас; згадайте, як ви подив
ляли його велич, коли він, окруженнй 
вельможами, йшов до дому Ярослава; 
згадайте, як ласкаво, з якою мудрістю

Ч .

ські Новгородці не узнають навіть друг 
друга.

„Від чого-ж така переміна у ваших 
серцях? Якпм сьвітом могло старе сла- 
вянське племя забути иа власну сг.ою 
кров?... Користолюбство, користолюб
ство осліпило вас! Брати руські гинуть 
•— Новгородці богатїюп ... До Москви, 
до Київа, до Володимира привозять тру
пи христіянськпх борців забитих невір
ними, і нарід руський посипав попелом 
свою голову та з плачем виходить їм на 
стрічу. А Новгородці?... До них приво
зять чужосторонні товари й нарід раді
сним риком витає купців! Брати руські 
числять свої тяжкі рани — Новгородці 
числять золоті гроші. Русь в тяжких о- 
ковах — Новгород славить свою воль
ність !

„Вольність!... но вп також рабамп... 
Честилюбпві бояри, знівечивши власть 
князів, нинї ту власть взяли в свої руки. 
Вп слухаєте —  (бо иарід все повинен 
слухати!) —  але не сьвяченої крови Ру
рика, а богатих купців... О сором! По- 
томісИ Славян цінять золотом права вла
стителів! Роди княжі, з давних часів 
знатні, відзначали ся ділами хоробрости 
і слави; а ваші посадники, тпсяцкі, о- 
гиищанп доступили достоїньств лиш хи
трощами і користолюбством. Вони при
викли до вигід торговлї, тому й торгу
ють добром народа; хто їм'обіцюе зоЛо- 
то, тому вони й вас обіцюють’ Знані 
князю мойому дружці, тайні звязи вашої 
старшини з Литвою' і Казпміром поль
ським... Незадовго зберете ся знов на 
голос вічевого дзвона, і гордий Лях ска-

розмовляв із вашими боярами о древно
стях новгородських, сидячи І1, постав
ленім для ного престолі коло Рурнково 
го місця, відкн його око обіймало всї ча
сти города і веселі околиці; згадайте, як 
ви одноголосно витали й славили вели
кого і мудрого кішзя! Чиж не єсть то 
слава, повииуватпсь такому володареви, 
особливо тепор, де разом потреба осво- 
боджатп Русь від татарського ярма? 
Піддайтесь йому,У а тоди ytfî cntb Ся 
Новгород іще більше, і слава його ноне- 
сеть ся по сьвітї. Вп будете ні1' ігпміі си
нами Руси. Тут поставить Іван свій пре
стол і приверне ті щасливі ' коли 
не шумне віче, но Рурик і Я; с ав су
дили вас як отець свої діти, а по
можи горожан і питали ся убі і’ чи tin 
г ш у т т ш о т ь  ся над ними бопг: • Тоді ІІ 
бідні будуть однаво щасливі, бо всі під
дані суть рівні иеред лицем самодержав
ного владики.

„Народе й горожани! нехай володїк 
Іван в Новгороді, як тепер у Москві! 
Инакше — а се його послїдне слово — 
хоробре військо,, готове побідити Татар, 
явить ся в грізнім узб] оеіп» непед наши
ми очима й усмирить буитівгччйй Нов
город!... Мир або війна? — одвічайтеї..”

Послі'дні слова висказав боярин під
несеним голосом, а коли зат мив, між 
народом настала глубока, ’вожлява 
тишина. Боярин надїв на го. у блеску- 
чий шолом і'зійшов з Вадим і ного місця. 
На площі.'все ще тихо — видно тяжкі 
думки залягли голови горожан...

(Дальше буде),

У  КИ Є В І. — 'Власноручний малюнок Т. Ш евченка.

же вам на Вадимовім місци: ,,В и р а-
б и м о ї!” ... Але Бог і Іван великий ще 
старають ся о вас.

j,Новгородці! Земля руська воскре
сає. Іван збудив із сну давпу мужність 
Славян, ободрив серця труслийого вій-/ 
ська, й береги Ками були сьвідками на
ших побід. Ласка Божа засяла над сьвя- 
ченими могилами наших князів: Юрія, 
Андрія, Михайла. Небо примирило ся з 
намп, і татарські мечі зату пили ся. На
став час иімсти, час христіянської сла
ви і радости. Іще послїдніїй удар не 
сповнив ся. по Іван ввбранець Бога, не

ОТСИМ ПОДАЄ СЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО 
ВІДОМА, ЩО ПОЧАВШИ З ДНЕМ 
1-го ЦЬВІТНЯ С. Р. АДРЕСА РЕДАК-j 
ЦІЇ І АДМІНІСТРАЦІЇ НАШОЇ ЧАСО
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дописи.
З McKeesport. Ра.

З А Я В А -
В однім з попередних чисел ,,Сво

боди** ноявила ся догшсь з Микис- 
порту, иідписана криптонімом ,,Укра
їнець а у я.лй злобно і неправдиво 
очернено добр. М. Щ. Знаючи осо
бисто неповинно очерненого, стинаю
чи ся з ним протягом довгого часу, 
та живучи з ьам в одній місцевости, 
ми рішучо заявляємо, що „Українець", 
закидаючи д. М. Щ. такі злочини, як: 
що він „натягнув людий на висше 
як 500 долярів**, що він „валяв ся 
по сальонах і в кождім лишив ся ви- 
яен по пару долярів*1, що „нарушпв 
честь нашого Владики", що е „гай
дамака", що „виступав Проти віри** 
і т. д. і т. д. — цілковито минув ся 
з правдою.

„  Славному “  Українцеви скажемо 
напослїд, що він не вартае того, аби 
підшивав ся під се велике імя!

Петро Сова,
А. А. Галатинський, 
Д. Хоцімський,
Д. Сова.
Я . Пиріг,
О. .Тесняк,
]. Сенько,
М. Вавійовський,
ЛІ. Грояновський.

Примітка Редакції.
Поміщуючи отсю „Заяву", даючу 

нОвну сатисфакцію д. М. Щ-ому, за
микаймо усю дальшу полеміку в сїй 
справі. Підпасанні;, які прислали о- 
ден доляр за поміщене;, подаємо до 
відома, що всякі дописи — наколи 
вони покажуть ся відповідні — по
мішуємо безплатно. Присланий до
ляр — гадаємо, що підписані зовеїм 
будуть з тил згідні — віддалисьмо 
на фонд „Рідна Школа".

СТАРОСТИ. — Іасунок Т: Ш евченка

Добр. М. Щ. прибув до Микис- 
порту в Форд Сіті, Па. тільки у важ
ній своїй особистій справі та в спра
ві кількох людий. Був коротенький 
чао, поговорив і відїхаЕ. Сей чоловік 
був у нас протягом півтора року і 
працював щиро і невтомимо для доб
ра людий і парохії, а відходячи дістав 
як найгарнїйше сьвідоцтво. Закид, що 
він мав десь когось намавляти до пе
реходу на православє, є чисто висса
ний з пальця. Противно, коли він 
був через два місяці без занятя, то 
приходили до нього і його намавляли 
до обнятя посади при сербській пра
вославній церкві, одначе він заявив, 
що волить марно згинути з голоду, 
як відступити від своєї церкви.

Будучи опісля на посаді в Форд 
Сіті, Па. працював не менче щиро і 
в самопожертвованєм, та покинув її 
лишень по тій причині, що платня 
була трохи за мала. Тодї то бувший

З Philadelphia, Ра. 
Ие дуріть себе і людий!
Отсими стрічками не хочу підко

пувати охоти аматорів, котрі посьвя- 
чують своє здоровле, час і гроші, 
виучуючи ся і виставляючи театральні 
штуки, або концерти. Але годі знова 
пропустити мовчанкою виступи таких 
індівідуів, котрі задля своїх' глупих 
зарозумілостий кривлять прегарні тво
ри наших писателів, а публику оду
рюють так, що опісля люди найлучшої 
волі і розуміючі ся на тім, до чого 
беруть ся, не мають попертя, бо загал 
ошуканий кілька разів, стає до усего 
зневірений.

Говорить ся про Філядельфію.
Тут не одно зробило ся добре і гарне,

— не шкодилоб було подати про се 
згадку в часописи до ширшої відо
мости; зробило ся може і неодно зле, 
щ) знов повинно ся було пятнувати,

ВЬРЬА. — Власноручний малюнок Т. 'Ш евченки.

там під ту пору сьвящеником о. Ва- 
щншпн нопращав його на проповіди 
і прилюдно в церкві заявив, що з та
ким чоловіком, як М. ІД. желав би 
працювати до емеїрти. Підписаний 
„Українець“  нехай но потрудить ся 
до Монесен, Па. а там і мала дитина 
йому скаже, що гр.-кат. галицьку 
парохію з’орґанїзував нехто иньший, 
як тільки очернений ним д. М. Щ.
О голоді і холоді, борючи ся з тисяч
ними перепонами, працював д. М. Щ.

И і довів до сего, що там закуплено 
церков і записано її на нашого Вла
дику; Проби і представленя, рух і 
просьвіта — отеє його діла. І він 

_ покинув сю парохію, працює 
невтомимо дальше, мимо того,

,здобні і брехливі О Д И Н И Ц І  

; болотом.
/

хочби й публично,. вели не помогло 
упімненє домашнє; бож розумна і пе
реконуюча критика не тілько, що 
не пошкодить, але — як кажуть — 
направляє блуди.

Як сказано, в Філядельфії було 
добре і зле, а наші передові одиниці 
чомусь про то всьо мовчать. Вигля- 
далоб, що тут кромі чудес, як писав 
хтось, нема нїчо иньшого; тим часом 
оно так не єсть. Можливе, що можнаб 
простити сей оден гріх, беручи на 
увагу приговірку: „більше робім, а 
менше хвалім ся", але промовчувати 
шкандалї, на котрих терпить загал, 
то таки є вже непростимим гріхом.

Зібралось кількох киринників, і 
киринять від якогось часу між Руси- 
нами-Українцями. Та все то одно аа 
другим иареходило. Одного не зналось.

друге перепускалось і так все клеїло 
ся, бо кнринники підшились під „бо- 
ронителїв церкви" і грають не аби 
яких патріотів.

Поминуло ся мовчанкою ті дйа 
представленя, котрі випали низше 
критики, бо не хотіло ся декого зра- j 
жувати, а по друге, дохід з сих пред- І 
ставлень був призначений иа загально 
попирані цїли. Як було, так було, — J 
то робили Русини, тому: „най там !" j 
Але-ж бо тепер ті самі пірвали ся до 
української оперетки „Сватання на 
Гончарівцї" і скапарили її тим, що 
взяли собі до помочи жидів, помимо 
того, що тут суть люди, котрі булиб 
з охотою помогли.

Тоті вуличні рухи практикуючі ся 
на сцені підчас цілого представленя; 
ті азіятсько-дикі вигукуваня і скака- 
ня, виконувані на сцені жидками; ті 
жідівсько-бізнесові оголошена зі сцени, 
і вкінци та „дуже файна кумедия", 
як голосив один а сих „пан ів", до
вели д© того, що публика була зму
шена сказати: ..stop that" — „досить 
того, спустїть куртину" і т. д., що 
пп. аранжери мусїли зробити.

Жослугуване ся чужинцями моглоб 
Ще уйти, єслиб бракло своїх людий; 
але брати жидів, режісерів, аматорів 
і т. д. тогдї, коли у нас суть свої 
люди, як приміром недавно прибув- 
ший з Галичини о. В. Держирука, під 
котрого проводом можна братись 
сьміло до виконаня найтруднїйших 
концертів, чи театральних вистав, і 
то робить Брацтво в день торжества 
посьвяченя Прапора, де були так по
важані гості і так грубо їх образити, 
се хиба щось більше, як кириня...

Розуміє ся, що се не направить 
того, що минуло, але — кажу отверто, 
до чогось подібного довести на будуче 
не повинно ся.

Маємо драматичний кружок, маємо 
хор і ті будуть устроювати концерти 
і представленя, а вам киринники 
скажемо: Як-єсь не пиріг, то й не 
пирожи ся ! або таки впрост: досить 
киринї! Маски з вас вже вдерті. Про 
те, що добре, другим разом...

Інтересоеаний.

С В О Б О Д А

З Pittsburg, Ра.
В неділю 26. лютого с. р. виставив 

пітебуреький аматорський кружок чи- 
тальняний штуку „Убійники". Під- 
клад штуки самої — взятий з що
денного житя галицьких селян — 
незвичайно вірно представляв буденні 
клопоти галицьких селян: з війтом 
деруном, з жидом, без котрого га
лицьке село не дасть ся представити 
і т. и. Під впливом тої штуки бідний 
український іміґрант переносить ся 
думками на рідне село, мріє про ро
дину, зелені луги та ліски, золочені 
лани та низенькі родинні хатки. 
Рівночасно бурить ся кров на вид 
здирств і безправств самовільної адмі
ністрації шляхоцької, котрої слїпим 
орудієм суть таки наші брати, вибрані 
виборчими шахрайствами на війтів.

Саме обсаджене роль було дуже 
щасливе, позаяк всї майже без виїмку 
аматори внвязалн ся з своїх завдань 
знаменито. Мало сказати: знаменито. 
Декотрі з них грали прямо по ми
стецьки, згадавши хочби такого ІІань- 
ка (п. Й. Стасишин),' Гершка (п. Г. 
Варунок), котрий по мистецьки воло
дів рухами і виговором галицьких 
жидів, Сільських волоцюг; Марійку 
(п-на М. Костишак), котра веїх чару
вала своїм голосом та палкою любо- 
вію до Василя; Настю (п-на Т. Г. 
Кульчицька) та Якима Багрія (п. Ф.
В. Кульчицький). Чоловік, незнаючий 
пітсбурських аматорів, міг би поду
мати, що се якась ваводова трупа 
театральна, а не звичайні собі чи
тальники. Дуже приємно вражало і то, 
що декотрі з аматорів не зазнали 
галицького житя в практиці, бо суть 
вжо американськими уроженцями і 
галицьке житє знають лиш з книжки, 
а так чудово потрафили віддати на 
сцені всї найменші подробиці. Заслуга 
се передовсім бл. п. незабутнього о.
Н. Стефановича. Сей чоловік дійсно 
не жив ніколи для себе. Він жив для 
народа, котрому віддав своє серце, 
для котрого всі свої сили посьвятив 
і його вірно та щиро любив. І дійсно, 
сей чоловік богато зробив для свого 
народа в Іііхсбурґу, чого найліпшим 
докааом те, що всї його парохіяни за 
нам дуже жалують, всі йото память 
поважають. Передовсім для молодїжи

зробив бл. п. о. Стефанович богато,
бо научив її любити рідне слово, 
рідну пісню, рідний народ. І власне 
його вихованками суть наші молоді 
аматори, котрі вповні зрозуміли ідеал 
покійного.

Мимоходом згадаю, що пітсбурські 
патріоти не дуже то розуміють запал 
молоденьких аматорів, бо богато їх на 
представленю бракувало.

Сумно було дивити ся, що на салі 
було богато Поляків, навіть Анґлїй- 
цїв, які не могли начудувати ся і 
наслухати ся чародійній мельодії на
шої народньої піснї — а з  наших 
Русинів так богато бракувало. Чейже 
ніхто не може вимовитись високими 
Цінами, бо 25 центів сеж прецїнь 
кождий може заплатити..

А було на що подивитись і послу
хати, забути на хвилю щоденні 
і мріями перенестись ген... далеко: 
за гори, за море, в рідну країну, де 
ми вперше почули рідне слово, де так 
красно щебече соловейко, де лани 
широкополі пишають ся і з тобо<-і 
розмовляють. Гей, гей, милий Божо! 
жаль бере, що ми єще не навчили ся 
любити своє рідне!

Не від річи буде згадати, що чи
тальня ім. Маркіяна Шашкевича має 
тепер дуже красні декорації і курти
ну пензля звісного нашого артиста, 
абсольвента римської академії штук 
красних п. Григорія Кузневича. Всіх 
декорацій є пять і всі представляють 
картини з галицького житя: онде 
бачиш чепурну чорнобривку, що йде 
крутою стежечкою, пристаючи немов 
би глядала когось... може стріне ся 
з милим... На пншій картині оре га
лицький селянин свою нивку, а схо
дяче сонце золотить його плуг. — 
Щасливий він — погадає неоден — 
коб то я скорше вернув до дому тай 
так собі за плугом пішов !... Неоден 
певно й заплаче, як погадає, що його 
нивку може жиди взяли за лихву і 
тепер нема до чого вертати.

А вже найкраща, то безперечно 
куртина. По середині Дніпро, а Еа 
березі на камени сидить Т. Шевченко 
з бандурою в руцї, прислухуєсь пов- 
.тичному шумови поважного Слову- 
тицї і, здаєть ся, мріє про те, яв по
будує собі хатину над Дніпром, як 
щоденно Суде радіти красою могут
нього Дніпра, як нарешті по довгій 
мандрівці помежи чужими людьми 
осяде між своїми на своїй рідній 
дорогій землици, котру він так любив, 
за котру він так страждав по кірґізь- 
ких степах та петропавловсьских і 
инших кріпостях. З очей поета видко 
тиху радість, неначе хоче сказати: 
,,Тут мені мило, тут мені любо, тут 
я спокійний, а

„Я к  умру, то поховайте 
Мене на могилї,
Серед степу широкого 
На вкраїнї милій;
Щоб лани широкополі 
І Дніпро і кручі 
Були видні, було чути,
Як реве ревучий!“

По однім боцї описаної що-йнс 
картини пишаєть ся герб Галицької 
Руси: лев і синьо-жовтий прапор; г:о 
другім — орел розпинаючий крила до 
лету і звіздяний прапор: герб Злуче
них Держав.

Згадати належить, що по Предста
вленю тутеганий парох о. К. Курилло 
сказав кілька теплих слів до публики 
на тему любови рідного слова, рідн зі 
піснї, а аматорів загрівав до дальшої 
працї на еїм поли, так хосенної для 
розбудженя нашої національної само- 
сьвідомости і відродженя. З піснею 
на устах „Щ е не вмерла Україна" 
розійшли ся гості, винісши гарний 
спомин на сю, так солодко пережиту 
хвилю. — А ті, що не були, нехай 
тепер жалують!...

Осип Голі учнівський.
---  Е 4 4

З Johnstown, N. Y.
Сьвітла Редакціє! Прошу приняти 

отсю мою лепту т. є. 2 дол. і за
слати їх моїм Братям до рідного крак», 
котрі безнастанно борють ся за права 
свого народу і жадають від нас по
мочи на рідну школу. Отож на прось
бу Комітету „Рідної Школи" даю 1 
дол., а на так щиру просьбу о. Гру
шки на дім читальняний в селі Пе- 
няках — також 1 дол. Прошу Сьві- 
тлу Редакцію тую мою маленьку ле
пту заслати нашим Братям.

Пару слів промовляю до Тебе, 
руський Шроде, і знаю; що хто щи
рий Русин-Українець, то той мої£ 
слів послухає. Дорогі Братя! Прихо
дить Божа весна, всьо сотворінє бу- . 
дить ся до нового жвш, отож будїл ; 
ся і ми, а особливо в тім кіл і 
пості збудім в серцях наших ~ і

Ж Е Б Р А К  Н А  КЛ А Д О ВИ Щ Н .
Власноручний рисунок Т. Ш евченка■

до своїх поневолених Братів в Гали
чині. .. .

Кілько то долярів піде що суботи 
на йіятику, а наші Братп так нас 
щиро- з- слезами просять о поміч на 
рідну школу і на інші просьвітні ці- 
ли, а ми мовби не чули їх просьбп. 
Отож в часі Великого посту стримай
мо ся одну-дві суботи ВІД, питя горя
чих напоїв, а. ті гроші, що мавмо про
пити, офіруймо на Рідну Школу. Мн 
на тім не стратимо, а нашим Братям 
зробимо полекшу.

Так само кождий Русин повинен 
на просьбу о. Грушки бодай 5 шкля- 
нок пива собі урвати і тих пару центів 
офірувати на Єго читальню.:

Дай Боже, щоби кождий Русин 
услухав мосго голосу. -

О. Ромапик.

Сю коротеньку допиеь наводимо 
дословно, щоби показати і доказати 
усій нашій читаючій публицї, що у 
п. Олекси Романика нема вправдї „зо
лотого пера", але за те в його гру
дях бєть ся: золоте серце. Не зна- 
-ємо лично п. Романика, бо . й грдї 
нам знати особисто всіх наших доии- 
сувателїв, але вже з самого його пись
ма бачимо, Що се людина чесна, ха
рактерна, сердечна і жертволюбива - 
головно ж е р т в о л ю б и в а .  З 'по
черку письма переконуймо оя, що 
п. Романик мас тяжку руку отже 
мусить бути звичайним робітником, 
який фізичною працею заробїЯ'-: на 
своє удержанє. Для простого робіт
ника 2 долями—се сума, а прецїнь він 
дав її, сю суму, на потребу своїх рідних 
братів у старім краю. Дав певно ці 
щирого серця, а крім того ще іі дру
гих заохочує до жсртвенностп на рід
ні цїли і кличе Овоїх нетямучих ро
димців до тверезого житя бодай у сьвл - 
тім Великоднім поеті. , ■ • -

СМ ЕРТЬ І  М О СКАЛЬ. 
Власноручний малюнок Т. Ш евченка.

Не хочемо хвалити п. Романика.
бо він сього не 'жадав і зовеїм певно н ° 
надїяв ся ніякої похвали за свок 
патріотичне діло. Колиж ми сказали 
осьтут кілька слів про особу не
відомого нам робітника-патріота, то 
тільки на те, щоб засоромити тих на
ших „спасителів" Руси-України, котрі 
при кождій нагоді кричать на.ціло 
горло: ось то я! на мене, люди, 
дивіть ся!... Кричать і лають воїх
і вся, а самі не варта нюха тнбаки... 
Від таких .,ревних патріотів" не мас 
наша поневолена "вітчина ніякого хіс- 
на, а при підмозі таких „д іячів" Русь- 
Україна певно не воскресне!..

(Надіслечі п. Ромавжком 2 дол. 
вц*«яав«*» лвпер. ч. ..Свобода").
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Програма
Ш'евчєниіасьннх ^черниць 

в НЮ ЙОРНУ.

Найблизшого вівтірка відбуде ся 
ваповіджений єще 15 грудня м. р. вече- 
рок в честь 50-тих роковйж стерти най
більшого нашого ґенїя, Тар. Шевченка. 
Як випаде се всенародне українське 
сьвято, не беремо ся передчасно су
дити, б» 4Z хочемо брати на сеие ро- 
чї тгророка... Було би найліпше, якби 
кождий сьвідомий Русин і кожда сьві- 
дома Русинка з цілої нюйорської око
лиці прибули на се сьвято самі і са
мі оцінили вартість концерту. Ми на 
сіи міеци обговоримо лише коротень
ко поедияокі точки широкої програми 
в тій надії, що се обговорене неодному 
придасі* ся.

Перша точка — се вступне сло
во, яке виголосить предсїдатель Шев
ченківського Комітету і редактор ..Сво
боди*', п. О. Стеткевич.

По переднім слові наступить „За 
вішане моїм землякам на Укра 
їн і", слова Т. Шевченка, музика М. 
Вербацького. Сей прехороший твір, 
се доволі знане басове сольо і подвій
ні зори в супроводі орхестри. Сей 
куС7іві: сьпіваєть ся звичайно а иком- 
паи яментом самого тільки фортепяна; 
з повною орхестрою його ще мабуть 
доси не сьпівано.

На трету точку припадав декля- 
маг.ія. Деклямувати буде п-н'і Юлія 
Зволинська . .Уривки з визначній- 
ших поезій Тараса Ш евченка11. 
Се буде низка найкращих перел ІІІев- 
ченкової музи і потрівас; понад 20 
хвиль.

,,Та не дай Господи нікому11 
барітонове сольо (відсьпівас п. Б. Ва- 
силенко) і ,,Огні горять11 муже- 
ський хор з осібним теноровим со
лі ом і чудовим дуетом, слова Т. Шев
ченка, музика І. Воробкевича — ета- 
новити-ме 4-ту точку програми.

Пяту точку виповнить трудний, 
яле за те вельми хороший дует для 
сі^рзна і тенора ..Зацвила в доли
ні червона калина11, слова Т.Шев
ченка, муз. М. Лисевка. Сей гарний 
,іует відсьпівають в супроводі форте- 
ияиа: п-иї В. Ґела і u Вед. Нечер-
гьявй. ,

З уваги на виконавців, найцїкавій- 
ша мабуть буде шеста точка. Дію
чий хор відсьпівас в супроводі орхест
ри ,,Молитву "  Ол. Я. Кониського, 
муз. М. Лисенка.

Відчитом про Шевченка,  який 
виголосить по руськи Всч. о. Ал. 
Павляк з Ансонїї, Еони., закінчить 
ся перша часть програми.

Наступить невеличка павза, підчас 
якої орхестра п. П. Г. Смолинського 
відограє кілька вдатних вязанок з ріж- 
них руських мельодій.

Зараз . по павзї наступить одна з 
наймогутнійших композицій нашого 
найелавнїйшого музика, М. Лисенка: 
„ Бю ть  пороги11. Кантата про по 
одинокі голоси мужеські, ЖІНОЧИЙ хор, 
мішаний гурт і ріжнородні соля з про
водом орхестри. Слова Т. Шевченка. 
— Мало є людий, котрим доводило 
ся почути хоч раз в житю сей чарів
ний та пориваючий твір найбільшого 
українського майстра тонів. До від- 
сьпіваня сього великого твору треба 
й великої сили: і добрих солістів, 
і бистрих сьпіваг.іь, і відповідної ор
хестри, і талановитого діріґента. На 
сей раз зложило ся усьо якось так 
щасливо, що можна мати певну на
дію на уміле й солідне виконане сьої 
захоплюючої кантати.

По сій чудовій кантаті, що потрі
пав найменше 15 мінут, п. А. Шіиман 
буде мати відчит про Шевченка 
по анґлїйськи.

Десятою точкою буде сольо одної 
славної личности на фортепянї.

По фортепяновій продукції від- 
сьіівае мужеський хор „Копаки в 
п і снях  народних*1, '1'. Колесси. 
Се дуже хороша збіркі >; > их пі
сень і подоба®» ся пгрисутним 
на концерті кссгцьким иг і • а.аіі.

Дванайцяту точку „Flower of Ita ly " 
відограє на скрипці в супроводі фор* 
топяна молодий руський скрипак, 
п. Павло Келичава.

Па 13-ту точку припадає опять 
дсклямація. Сю точку взяв на себе 
п. В. Мазур. Віддеклямує славнозвісне 
. . І Іосланіс'1 Т. Шевченка.

Етнографічна картина 11. Нїщин- 
ського, ..Вечерницї11 закінчить дру
гу часть програми, а з тим і ціле 
Шевченківське сьвято.

Вісти з старого краю.
На дии 14-го лютого, як то уже 

було свого часу згадано в нашій ча
сописи, розпочаь ся великий карнпй 
процес у Львові проти 101 наших 
акаделіків, обжалованих о розрухи на 
львівськім університеті, підчас яких 
— як відомо — погпб Адам Коцко.

Заки приступимо до подрібного 
опису процесу, мусимо поперед при
гадати отеї події, на тлі яких він ви
никнув.

Як наші читачі певно ще собі при- 
гадукть, дня 1-го-липня минувшово 
року скликав був комітет академічної 
української молодїжи віче, щоби на 
нїм Еарадитп ся, як вести дальше 
борбу о основані.' українського уні
верситету. Се віче було скликане до 
салі ,,Сокола11, однак тут не відбуло 
ся, позаяк студент Залізняк заявиЕ, 
що в:̂ е в справі університету повин
но відбути ся тільки на університеті. 
І вічовики ру шили на університет і 
тут затіяли салю число III., де і від
було ся віче. Предсїдателем віча був 
покійний Адам Коцко, а говорив ст. 
Залізняк. Однак в часі його промови 
нараз зібрані почули брязкіт збитої 
шиби і гук вистрілу. Се їх наполо
хало, однак віче відбувало ся спокійно 
дальше. За хвилину одначе кількох 
українських студентів, що стояли на 
коригари, бо в сали не було місця, 
крикнули, що польські студенти 
ставлять на коритари барикаду; од
нак і се не збентежило вічевиків і 
ьзї ьислухаля реферату до кінця, по 
чім віче офіціяльно замкнено.

Коли віче скінчило ся, усі почали 
виходити з салі на коритар і напра
вились до виходу з університету. Та 
тут же перед сходами, що вели з пер
шого поверху на долину, побачили 
наряз в поперек коритаря височезну 
барикаду з лавок, а за ньою' універ
ситетську службу та польських ака- 
дем ків. Наші академіки, не маючи 
иньлого вйходу, кинули ся розбива
ти оарикаду. І нараз з за барикади 
посіпали ся на них грубезні поліна, 
що богатьох порай?"*. Українські 
студенти почали піднимати сї поліна 
і кидати ними й собі на польських 
студентів. Счинила ся загальна бійка. 
Нараз роздав ся опять гук вистрілу. 
Наші студенти, настрашені несподі
ваним вистрілом, цофнули ся до біч
них коритарів і саль. Та тут один 
з нах, здає ся Адам Коцко, крикнув 
що встид ховати ся перед звичайни
ми „фаєрверками11. І  знова українські 
стучьіп'и наиерли яа барикаду. Та 
тепер з польської сторони залунало 
кілі.канайцять вистрілів і на землю 
повалив ся Адам Коцко, вцілений 
ку/ею в чоло і Роман Леонтович, 
ранений кулею в коліно. Частина у- 
кряінських студентів кинула ся ра- 
тувати упавших, иньші одначе, ті що 
мали зі собою револьвери, з якими все 
ходили, бо не були певні житя на уні
верситеті, почали тьпер і собі стрі
ляти. Та польські студенти сховали 
ся вже в бічний коритар, а рівночас
но з долини надійшла поліція з наї
женими багнетами і арештувала — але
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не тих, що замордували чоловіка, не 
тих, що напали на спокійних вічеви
ків, яле арештувала сих, що борони
ли свого жит.і, арештувала 300 укра
їнських академіків!

З усіма арештованими почато слід
ство. Частину відставлено до арешту 
при карнім сгдї, а частину випуще
но. І  всї воли тепер є обжаловані. 
З них 101 сидить тепер на лаві обжа
лованих і прзти них відбуває ся роз
права, а проти решти обжалованих 
така розправи, відбуде ся пізнїйше.

На лаві обжалованих засіли лише 
українські студенти. Ті, що були 
причиною yc.jro нещастя, ті, що спро
вокували, що почали кидати поліна
ми, загородили вихід барикадою, що 
замордували безборонного чрловіка — 
сї, то є польські академіки ходять со
бі свобідні і проти них польсько-ав
стрійський суд навіть і не гадав по
чинати слїдсгра, не то процесу! Ось 
вам астрійська справедливість!...

І ось почала ся роаирава. Три
бунал, що миє судити, складає ся з 
пятьох судіїн — річ природна — са
мих Поляків. Бо і якжеж моглоб бу
ти інакше в богоспасаємій Авст)> ' 
На боці, в д з ох лавках сидять . 
кати, що обЕї'яли оборону обжалова
них, а то: д-р. В. Охримович, д-р В. 
Старосольсьвий, К. Підляшецький, 
д-р. С. Голубович, д-р В. Загайкевич, 
д-р А. Кос, д-р І. Кос, д-р Ю. Олес- 
ницький, д-р К. Трильовський і д-р 
К. Левиць кий.

Перед лавами оборонців сидять 
при столиках справоздавцї ґазет, а 
напроти судіїв, у довгих лавах, де 
звичайно сидять прислухуючі ся роз
правам люди, 8ас1ли обжалсвані укра
їнські академіки.

Всіх акад зміків обжаловує проку- 
раторія, що вони на дни 1-го липня 
1910-го року, по перше: доконали зло
чину публичного насильства на поль
ських студентах і слугах університе
ту, та по друге: злосливо ушкодили 
майно університету, виряжуючи шко
ду на 497 корон і 64 согиків, Кромі 
того студент:в: Охримовича, Залїзня- 
ко, Леонтовича, Сумика і Решетилу 
обжаловує ся о змову, та о викликане 
розрухів получених з небезпекою для 
зкатя 5 здоровля слугі польських сту
дентів. В акті обжалованя, на попер
те своїх тверджень, вичислив проку
ратор, яке оружіє найдено в сали, де 
були інтерновані українські, акаде
міки. І так найдено там: 17 револь
верів, 90 острих набоїв, мисливський 
ніж, 40 боксерів і около 90 штук руч
них топірцїв, зелїзнйх палиць, та инь- 
ших річий. Се все малоб вказувати 
на тс, що українські академіки за
здалегідь уж»' приготовили ся до на
паду, та прийшли на університет з го
товим плянои побити та постріляти 
польських студентів. Після слів про- 
кураторського обжалованя, польські 
студенти неіинні, наче ягнята і вони 
зовсім не стріляли, ані навіть не ки
дали полінами. Стріляли лишень русь
кі академіки, що наче кровожадні вов. 
ки кинули ся на Поляків.

Ось такими розбійниками вийшли 
наші академіки в  осьвітленю поль
ського прокуратора.

Прокуратур читав свій пашквіль, 
як і взагал’ підчас цілої розправи, 
послугував гіг 1 послугує ся виключно 
тільки польскою мовою. В  виду обо- 
вязуючих за сально в Австрії приписів 
і прав— винявши: ,, виодрембньону 
Ґалїцію**, — розправа має вести ся 
в такій мові, якою говорять обжало
вані, і тому то оборонець, д-р Кость 
Левицький ::ажадав, аби прокуратор 
говорив по руськи, позаяк нї один 
з обжалованіх не розумів по поль
ська Трибунал відкинув се жадане і 
тоді то, на инак протесту, коли про
куратор почав читати акт обжалованя 
по польськи, всї оборонці і всі обжа
ловані демонстраційно опустили салю 
розправ. Вернули до ньої доперва 
тоді, коли почато читати акт обжало
ваня в українській мові.

Взагалі ніж обжалованими панує 
веселий настрій, мимо сего, що про
куратор робить майже надлюдські 
з’усиля, аби звалити на них всю вину 
і відвічальність.

Але про се скажемо дещо хиба аж 
за тижлезь.

Шевченкове сьвято в Пері 
АмбоЯ. Н. Дж.

* В неділю, дня 5-го марта с. р 
відбули ся в Перт Амбой, Н. Д3;[ 
вечерницї в честь 50-лїтних роковип 
смерти нашого незабутнього кобзаря 
Т. Шевченка. Вичитавши в ,.Свобо
ді1* програму і день вечерниць, ви
бралось і нас кількох з Джерзи Сіти 
на ті зечерницї, щоби не тільки вв- 
слухати хорошу програму т. с сьпі- 
ви і деклямації. але також пригляну
тись близше, як та молоденька, бо за- 
ледви два і ‘пів року ісінуюча, v- 
країноька громада розвиваєть ся.
І  не пожалували ми того, що поїха
ли. Серце радувало ея, коли видїло 
і чуло усе те, що ті люди в так ко
роткім часі а так богато доброго зро
били. А зробиги дуже а дуже богато 
під кождим зглядом, а то завдяки 
щирим трудам і енергії свого царох* 
о. Чаплинською.

Hs мало трудить ся також для тої 
громади і пані ІО. Зволинська.

На самім вступі хочу згадати про 
місце, де відбували ся вечерницї.

Отже вечервицї відбували ся в га
лі, під церквою. Є се доситт. просто
ра галя в котрій знятсдить ся також 
хороша сцена г:а театральні представ
лена. Куртину і декорації викінчила 
дужо хорошо пані Ю. Зволинська. 
Сьпіваки і сьпівачки виступали в чи
сто народних українських строях, які 
спорядила також панї Зволинська 
цілком безінтеросовно, так, що тепер 
пертамбойська громада, хотячи ви
ставляти яку театральну штуку, чи 
обходити яке народне сьвято в отре- 
ях народодних, но потребув їх пожи- 
чаги бо мас csui власні.

Можна було запримітити відразу, 
що люди хотять і уміють працювати, 
маючи добрих і щирих провідників, 
і не є такі легковажні як по иньших. 
місцевостях Америки.

Що до самих вечерниць, то випа
ли вони дуже добре під кождим 
зглядом.

Вступне слово мав о. Чаплинський. 
В дуже щирих і високо патріотичних 
словах po3Kajar людям, про жить1 
Шевченка та про Його працю і за- 
олуги. Говорив так, що і маленька, 
дитина могла ьросуміти, хто і чин 
був Тарас Шевченко для нас. Пізнїй
ше розказав прз ціль того сьвята, 
по що і на що ”аке сьвято обходить 
ся і повинно би ся всюди обходити.

Дуже добре вивязав ся з своїх то
чок хор, так мужеський як і міша
ний; видно, що дїрїґент п. Лаврів, 
старанно працюпав і уміє працюва
ти на полі сьпівацькім. Не меншо 
добре відсьпівав також п .' Лаврів 
сольо. Чаруючою була деклямації, 
яку Еигосила п. Ю. Зволинська. Де
кламувала довше як пів години, ви
мовляючи при тім слова дуже вираз
но і голосно. На велику похвалу за- 
слугують шкільн. діти, котрі також 
деклямували поегії Т. Шевченка. Се 
були: Єлена Хрін, Іл. Ваварчак, І. 
Пейко і Ш. Шваіїлик. Пізнїйше ви
голосив відчит гро Т. Шеченка и. 
Лаврів. Відтак настудила <;ще одна 
деклямація, яку влголосив дуже вдат- 
но п. Маслїй.

Згадати палежить, що на сценї 
підчас цілого сьвлта була збудована 
дуже хороша могила Т. Шевченка, 
а на тій могилї був уміщений пор
трет поета, три книжки, каламар і 
перо.

Публики було, можна сказати, як 
на Перт Амбой, богато: було більшо 
двох соток людей. З околиці — мимо 
того, що по часописях і відозвах на
кликує ся завеїгдн і доохрестянх У- 
країицїв, чи то на якесь сьвято, чи 
аматорську виставу — було дуже ма
ло, або сказавши правду в очи: яв 
було  н і кого .  Всего шісті. гсетий 
з Джерзи Сіти. Не є г.< -[•'• добре, що 
околичні Українці іі спеціально ін
телігенція, забувають на такі обовяз- 
ки як участь в такім сьвятї, а також 
не заохотять робітників там, де роз
ходить ся о науку і піднесене укр£ 
їнського духа. Не буду розводитись 
широко, бо уважаю себе за непокли- 
каного до того, але нехай використа
ють се хі, до котрих се належить.

Весь дохід призначений був н* 
стипендійний фонд ім. Т. Шевченка. 
Ціль се дуже хоросла, і вели би так 
в кождій місцевосте, де устроюють 
ся вечерницї в чесгь Шевченка, зі
бралась така квота ак в Перт Амбой, 
то була би то великанська сума, 
з якої могло би рік-річно богато укр®- ; 
їнських синів користати, а другі на, 
роди побачили би, що і ми живемо* 
що і в нас є могутня сила.

Тнїніятором і першим щирим па
тріотом, яккій устроїв в своїй грома
ді на ту ціль Шевченкове сьвято, є 
о. Чаплинський, з своєю чесною гро
мадою, ва що їм честь і слава. А зі
брали досить велику квоту бо 50 до
лярів. По відсьпівнню хором 
не внерла Україна11 розійшлись 
шевлені громадяни домів! г

У чя '
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Ролі до предсталеня ,,Лихий день*1 
роздано, аматори взяли ся робити 
перші проби і ціле читальняне житє 
почало укладати ся якось так приєм
но, що всї читальники, не виключа
ючи й старих, були вельми веселі та 
раді. І  ч ,

— Розкажіть-но яку хорошу бай
ку ? — Хто вміє говорити байок ? — 
поспитав чвтальняний голова.

На сал! стало тихо. Ніхто не зго- 
лошував ся.

— Нема охотників ? — жартував 
сьвященик. — Як ви такі ,,боягузи", 
то послухайте мене, а я вам оповім 
гарну казку про одного дотепного 
хлопця, як то він вийшов на провід
ника злодіїв.

— Розкажіть, отче, розкажіть! Будь
те ласкаві! — просили читальники.

Сьвященик усів за столом і став 
оповідати:

Був один чоловік, що мав сина 
одинака. Той син пішов раз до лїса 
ва патиками, загнав ся далеко в ліс 
тай ваблудив. Ходить він блукає, пла
че, кричить та нікого не видати, що
би його з лїса вивів. Так блукав він, 
аж натрафив на якісь замки.

— Піду я ' — гадає собі — до тих 
замків, вже мені все одно! Подивлю 
ся, що дїе ся там.

Входить до середини. Дивить ся, 
аж там сидить одинайцять розбійни
ків. Поздоровив їх словом Божим.

— А чого тобі тут треба? — пи* 
тають вони його.

— А я — каже — заблудив в лї- 
сї тай вже нема мені виходу ізвідси. 
Може би ви приняли мене в службу?

Добре! Ми тебе приймемо, але 
мусиш нас у веїм слухати, що тобі 
лише ровкажемо. А чи знаєш, хто ми?

— А звідки мені знати, сьвітлі 
панове?

— Тож знай, що ми розбійники! 
У нас мусиш красти, людий обдира
ти і розбивати. Чи будеш тоє роби
ти?

— Буду!
— Але у  нас *гепер саме помер 

наш проводир. Ми тут зібрали ся і 
радимо, кого вибрати на провідника, 
та не можемо анї раз згодити ся. Мо
же би ти був нашим провідником?

— Добре, буду!
— Та щоби ти був нашим прово

дирем, то ми мусимо перше тебе ви
пробувати, чи ти до чого спосібний 
і чи зможеш над нами старшувати. 

'1 дамо тобі виконати три злодійства; 
єоли тобі добре поведе ся, то будеш* 
у нас найстаршим!

— Добре, давайте!
— Перша проба така: Там дорогою 

по поли веде саме тепер один госпо
дар барана до села. Іди, укради від 
него сего барана, але так, щоби анї 
ти господара не бив, анї він тебе на
віть не бачив.

— Добре, піду і украду так, як 
ви кажете. Лиш дайте мені шаблю.

Дали йому шаблю і хлопець пі
шов.

Перебіг він господара далеко на
перед, кинув на дорогу похву із шаб
лі, а сам скрив ся в корчі. Надхо
дить господар з бараном; дивить ся, 
лежить похва від шаблі на земли.

— Е, що мені з похви без шаблі!
— трути в ногою тай пішов дальше.

Наш хлопак взяв похву і знов по
біг наоперік господара і положив на 
дорозі шаблю, а сам сховав ся в кор
чі.

Надходить господар, дивить ся, 
шабля лежить ра дорогі.

— Е! — подумав собі, — коли єсть 
шабля, то здала-б ся і похва!

Припняв барана до корча тай вер
нув по похву. Злодій тимчасом взяв 
шаблю, відпняв барана і завів в кор
чі. Господар шукає за похвою, нема. 
Вертає на своє місце, а там нї шаблі 
ні барана.

— А то якась манасьвіта! Ні шаб
лі нї барана.

f Пішов в лїс, шукав, кличе: базю, 
базю!, а барана не видати.

Злодій тимчасом привів барана до 
своїх товаришів.

Я украв барана, — хвалить ся 
хлоп мене не видів, лиш ходить 
? ’ шукає за бараном.

. '''А, ти красно справив ся!
Уїліїйб1 чим " я т ь ;  не

І&

ба удала ся. Тепер дістанеш другу. 
Іди-ж, укради з того чоловіка його 
всю одїж, ало так, щоби анї ти його 
не бив, анї він тебе не видів.

— Добре, піду і украду!
Відрубав голову баранови і пішов

в ліс. А була там в тім лісі глубока 
яруга, а в ній богато води. Наш хло
пана скинув а себе всю одїж, застро
мив баранячу голову на шаблю, по- 
лїз 8 нею на саму середину яруги 
і там встромив шаблю в землю, так 
що лиш бараняча голова сторчала по
над воду. Сам вилїв, убрав ся і скрив 
ся в корчі.

Аж тут надходить господар та шу
каючи за бараном, все гукає; базю! 
базю! аж дивить ся .ся, а його баран 
купає ся в самій середині баюри.

— Щоби-сь ту здох! — закляв го
сподар. — То я тебе шукаю по цілім 
лісі блукаючи, а ти тут в воді холо
диш ся? Зараз я тебе з відтам ви
тягну !

Скинув з себе всю одіж і поліз в 
воду по барана. Наш злодій тимчасом 
виліз із-за корчів, ухопив одїж і по
біг до своїх товаришів.

— А що, украв ти? — питають йо
го

крав!
не бив його, він тебе не ви

дів?
— Анї я його пальцем не діткнув, 

анї він мепе не вйдїв.
— Ну, то добрий з тебе хлопька, 

годен бути нашим старшиною. Але 
дістанеш єще трету пробу. Підеш єще 
до міста і украдеш для нас дванай- 
цять шапок, але так, щоби тебе ніхто 
не злапав.

— Добре, зроблю і то...
Пішов він до міста тай удав ся 

відразу між жидів, що торгують шап
ками. Питає, торгує, але годі що зро
бити, бо жидів всюда тьма вештає ся. 
Коли дивить ся, аж тут якась жінка- 
мазурка з Лопушної, де то вирабля- 
ють шапки хлопські, вийшла на торг 
з такими шапками. Повний мішок їх 
має. Наш злодій просто до неї.

— А добре, мамуню, що ви стіль- 
ко шапок на горг винесли, бо я вам 
дам добре вторгувати. Мене вислали 
наші єґомосць, щоби купити дванай- 
цять шапок для їх челяди. Я  реєнт 
Гонораїівського священика...

— Добре то купуйте!
— Дайте-ж сюди, І нехай собі ви

беру що найкрасші.... ’
— Нате і вибирайте!
Злодій вибрав що найкрасших два- 

найцять шапок і красно собі їх в па
кунок поскладав.

— Ходіть тепер — каже до куп
чихи — зі мною до нашого сьвяще- 
ника, а вони вам дома самі за все 
заплатять!

Жінка згодила ся на тоє і пішла. 
Ідуть обоє до Гоноратівки. Злодій ве
де бабу впрост до сьвященика. При
вів її до еїний.

— Зачекайте тут трошка, — ка
же — а я піду і попрошу сьвящени
ка, а вони тут зараз вийдуть і вам 
заплатять.

— Ну, то йдіть!
Злодїй пішов до покою. Поцілу

вав сьвященика в Одну руку і в другу.
— Я, прошу отця духовного, — 

каже — єсьм чоловік з Лопушної. 
Моя жінка щось так, не при нас вга
даючи, трохи дурів. Я  чув, що єґо
мосць твердо воду сьвятят, то про
шу, може би і моїй жінці осьвятили, 
та може би подужала.

— А добре, а деж твоя жінка?
— А вона, там, прошу отця ду

ховного, стоїть в сінях і щось її не 
допускає сюди доступити.

— То я піду і сам її приведу.
— Ей, коби отець духовний були 

такі ласкавенькі!
Сьвященик вийшов до еїний, а 

злодїй у.тїк другими дверми на доро
гу, аж аа ним закурило ся.

Виходить сьвященик до ЖІНКИ/
— Що ви, кобіто? Слабі на голо

ву чи що?
— Нї, прошу отця духовного, я 

здорова!
— А чого-ж ви сюди прийшли?
— Щоб отець духовний віддали 

мені гроші.
— Та які гроші?
— За капки!
— Та за які шапки? Та бо ти 

направду щось микитиш!
.Жінка всердила ся.
— Ваш наймит „ забрав у  мене 

вигадує, що я лише їсти і спати

І
заплатити, єще васьміваєте ся з мене!

Сьвященик зараз догадав ся, що 
се був якийсь обманщик, і іде до 
покою, а по злодїсви уже і слід за
стиг.

Тогди пояснив сьвященик жінці, 
що се не був його наймит і що він 
навіть не знає того чоловіка. І жінка 
пізнала, що зістала обманена, тай 
мусїла а нічим вертати до дому.

Злодїй же приніс шапки до своїх 
товаришів, роздав кождому по одній, 
а вони в надюроду за тоє- вробили 
його своїм проводирем.

______ С В 0 Б 0 Д А

Загадка.
Здаєть ся, нема такого чоловіка, щоб 

був мудрий з теперішних „маневрів” 
Злучених Держав на мексиканській гра
ниця, іменно з того, яка є властива ціль 
цілої тої історії. Перше урядове оголо
шене, буцім то сконцентровано на гра
ниця 20.000 війська, виключно тільки 
в цїли переведепя великих маневрів, за
24 годин весь сьвіт признав сьмішним 
і не видержуючим иайменчої критики. 
Рівнож глупим є толковане декількох 
крикливих часоїшсий, начеб Злучені 
Держави мусїли збройною рукою інтер- 
венїювати в Мексику, позаяк ся репу- 
блика небезпечно кокетує з Япаном; ти
сячі яванських ,л:улїв“ поселило ся і 
поселює ся на мексиканській земля, що 
в виду напружений відносин між Япа
ном і Злученими Державами е для сих 
нослїдних величезною небезпекою. Бо 
нуж, в разї чого, сї „Щ лі“  нараз пере
творять ся в нолки, та в мить, зі сторо
ни найменче бороненої, впадуть у наші 
границі? Про інтернаціональне право 
вже навіть і не говорити; бо се вже хи
ба трохи більше, як сьміло, щоб „япан- 
ську“  політику Злучених Держав пере
носити силою на чуже обійсте. Деякі 
знова чіпають ся сьмішного викруту, го
лосячи, що цілу шопку зааранжовано 
виключно тільки на се, аби стягнути до 
війська нових рекрутів. Послїдними ча
сами якось сердечно мало було таких, 
щоб хотіли тягати на-себе вояцький ка- 
бат. Аж ось проголошено „великі ма
неври” і охочі тисячами день-денно спі
шать в ряди тутешної армії. J

Ще найбільше видержує критику 
друге „урядове” толковане; Злучені 
держави мусять через відтяте всякого 
довозу амуніції і оружія мексиканським 
повстанцям положити остаточно кінець 
пануючій анархії у нашого полудневого 
сусіда. В  виду вложених в Мексику мі
льярдів наших капіталістів, се толкова
не! „маневрів” виглядає зовсім допуска- 
єме.-1 правдоподібно воно так і є, що 
для інтересів кількох одиниць президент 
вислав на полудневу границю спершу 
20.000, за кілька день дальших 10.000, 
а онодї знова 10.000 війська, та сильну 
воєнну фльоту, наражуючи в сей спосіб 
край на величезні видатки.

В  сей спосіб під пору стоїть в Тек- 
сас 40.000 збройних людей, заосмотре- 
них в усї воєнні припаси і амуніцію. 
Рівнож і Тафт сидить на полудни, міні
стра війни нечайно зібрала охота поїха
ти звндїти панамський канал, а мінїстер 
справ зовнїшних захорів на надзвичай
ний... катар...

В  самім Мексику панує величезне 
розяренс в наслідок аґресивної політики 
Злучених Деряіав. Рівнож і в політичних 
кругах в Вашингтоні дає ся чути не ду
же підхлібна критика „маневрової” по
літики президента. Передовсім наші ра
дикальні „інсурґентп” говорять з най
більшим невдоволенєм про теперішну 
політику і здає ся, що на недалекім за
сіданні спеціальної сесії конґресу прий
де до горячих перепалок. Деякі сенато
ри навіть горячо підпирають мексикан
ських повстанців, виходячи з того зало- 
женя, що сї повстанці' борють ся за во
лю деспотизму Діяза, а Злучені Держа
ви, які самі зродили од через револю
цію, хиба найменче мають права, підпи
рати деспотизм у яньших народів. І  сї 
сенатори, на чолі з сенатором La Folette 
суть рішені до крайних границь супро- 
тивляти ся всякому вмішуваню ся Злу
чених Держав в домашні справи Мек
сика.

В революційних кругах мексикан
ських в місті Ню Йорку в наслідок ви
бухаючої в сенаті опозиції проти полі
тики Тафта панує незвичайна радість. 
Говорять, що передано одному з наших 
сепаторів докладний спис тих тутешних 
банкерів і капіталістів, для якпх добра 
президент Тафг почав усю несподівану 
акцію. На найблизшій сесії конгресу сей 
сенатор має зробити із иьої ужиток. •

Отже... треба і нам на розвязку сеї 
політичної загадки також пождати ще 
деякий часочок.

В І Д Г А Д К А  Ш А Р А Д  
З Ч. 10. „СВОБОДИ.”

Перша шарада; ТА-РА-С. Стара— 
рата—тара.

Друга шарада: ШЕВ-ЧЕНК0. ІПев 
[ — „чай”-четьо. Чайченко —• се псевдо-
I t?’iv  ripvrtnmnm ТОГІ 'Т v ї'г\и i ' w - u - _ и .іх а л _  

великий як вона.
• r--*wr w. мдмігтгііопп і, ш. ь ци.

Допись.
З McKeesport, Ра.

На дни 26-го лютого відбуло ся в 
Микиспорт, Па. аматорське представле
не штуки „Пещена дьтина” . В пред
ставлено брали участь слідуючі особи; 
Дм. Коцїнськйй, В. Кочкодан, М. Ко- 
цїнськнй, Я. Біленький, Дм. Печер, В. 
Яськів, JL Білик, Ів. Костишак, Вірмен
ський, Олена Цепко і Анна Іванович. 
Режисерував місцевий дяко-учитель, д. 
М. Іванович. Що штука випала незви
чайно гарно, що всі присутні вийшли 
незвичайно вдоволені, се передовсім за
слуга місцевого сьвященика о. Ващи- 
шина, який не пропустив нїодної проби, 
щоб не прийти поміж аматорів з сердеч
ними словами заохоти. Не менче потру- 
див ся і д. Іванович, виучуючи амато
рів; а вже львииа часть заслуги припа
дає в удїлї аматорам, що не досипляючи 
н о ч и й , нераз впрост з роботи, але з охо
тою, неструдимо ходили на проби. Не 
менша дяка належить ся також і тим, що 
брали участь в сьпіві підчас представ- 
леня. як і тим дівчатам, що в перервах 
деклямували. Честь щирим робітникам 
на народній ниві! Дай Боже по всіх мі
сцевостях таких як найбільше, а тодї 
і ми заживем краще, як жили до тепер.

К А Л Є Н Д А Р .

М A P T .
ч. ст. Д  н ї К ; с ш 1 с і и т і  |

16 Четвер Зенояа Евтр.
17 Нятн. Герасима
18 Субота Конона
19 Неділя 2. Посту 42 Муч.
20 Понед. Василія м.
21 Вівтор. Теофілякта
22 Середа t 40 Муч. в Сев.

НОВИНКИ-
ПОЗІР! Не забудьте, що адреса на

шої часописи від 1-го цьвітня с. р. зву
чить:

„SVOBODA”
83 GRAND ST.,

JERSEY CITY, N. J.

*** Календарі P. H. Союа розіслано 
вже до всіх відділів на адрес? дотичного 
п. секретаря. Рівночасно кождий з п. 
секретарів зістав повідомлений окремою 
карткою, на офіс якої ексігресової ком
панії має зголоситп' ся по календарі. 
Посилку оплачено вже в Ню Йорку, так, 
що дотичні відділи за переслане не ма
ють нічого платити. П.І1. місцевих се
кретарів просить ся по одержаню карт
ки, відобрати календарі і роздати їх чле
нам P. Н. Союза свого відділу на най- 
близшім мітінґу безплатно.

*** Ще один Ґрайс. У Вижнянах, пе- 
ремишляиського повіта, є учитель Ми
хайло Яґошевский, що позавидував сла
ви Ґрайсови і в страшний спосіб зну- 
щаєть ся над руською дітворою. Про
сто не хочеть ся вірити, щоби в нинїіп- 
иих часах педаґоґія послугувала ся за
собами, що нагадують середновічпі тор
тури. Можтиве се хиба під правлїнем 
польської „комісії едукацийної“ , для ко
трої ціль —  польщене руського населе- 
ня усьвячує всякі засоби. Педаґоґічну 
діяльність п. Яґошевского ілюструють 
найліпше отеї факти, які виймаємо з 
жалоби пересланої громадянами до о- 
кружної ради шкільної в Перемишля- 
нах. Дня 30. січня с. р. в часі шкільної 
науки став він бити прутом по руках у- 
ченика Павла Хомишина, а коли він не 
міг довше видержати і сховав руки, Я- 
ґошсвский кинув хлопця на землю, бив 
його довго прутом по голові і плечах а , 
потім копав його чоботом по ногах, так 
що в результаті хлопець мав 5 знаків на 
голові а 14 на Цілім тілі. Иншого уче- 
ника, Яська Подоляка, приміряий 
„сьвятлодавца” зловив обома руками за 
рамена і кинув так сильно до землі, що 
хлопець втратив притомність. Ученика 
Андрія Лободинського побив так сильно 
по пальцях, що пальцї йому попухли і 
хлопець кілька днів був хорий. Павла 
Рутовича скажений кат так збив, що 
хлопчина мав 24 знаків на тілі. Батько 
хлопця, Мартпн Рутович заскаржив Я- 
ґошевского до повітового суду в Глиня- 
нах, але тут. ґрайсівська педаґоґія зна
ходить лише признане. На жаль, иа тім 
факті не кінчать ся педаґоґічні подвиги 
Яґошевского. Вибив він ще ученика 
Яська Домерецкого по лици, так що той 
два місяці ходив запухлий і в такім ста
ні помер. Дальше збив Романа Нича

так по плечах, що плечі були сині як 
сукно, і хлопець до нині не знав за що. 
Гринька Кутного за те, що сказав: „Сла
ва Ісусу Христу!” побив сильно по ру
ках. Доньку Ілька Кутного, ученицю з 
першого року науки, замкнув до шафи 
і дівчина гак перелякала ся, що бояла 
ся ходити до школи иа науку. Все те в 
селї загально відомі факти. Крім того 
Яґошевский надуживає шкільїшх дїтий 
до власних послуг. Для школи не дер
жить сторожа, лише велить ученикам 
замітати й воду носити. Шкільні дівча
та бавлять йому дитину. Тим способом 
заощаджує він на службі а дітвору за іі 
роботу винагороджує лише добрими 
сьвідоцтвами. Родичі мальтретованої ді
твори прямо в розпуцї, бо не можудь со
бі дати ради з Яґошевським, котрого 
попирають польські верховоди, а не ба
чать, щоб руські радники в-раді шкіль
ній розвели якусь акцію проти всяких 
Ґрайсів. Деж би вони важили ся прогні
вати п. Дембовского й Бобжпньского та 
подати в сумнів свою „поржондносьць” 
і згідливість супроти „братпєґо наро
ду”...

*** Шевченківського обходу в Кнїві 
не було! Київська „Рада” подала такий 
комунїкат „Київського українського 
клкібу” : „Не маючи змоги уладити 
сьвятковапе 50-тих роковин смерти Т. 
Шевченка, відповідно сі,о му великому 
дневи, при таких умовах, які виникли 
незалежно від упорядчі;:лв сьвята. клюб 
зрікаєть ся уладити прилюдно сьвятко- 
ванє, про що повідомляє 'зо прошених 
земляків і артистів” . Від себе 
дає таке пояснене причини сьм > приму
сового відкликапя Шевченківського об* 
ходу: „Український клюб, що взяв на 
себе почин і одвічальність за сс сьвято, 
поставлений був у такі обставини, що 
мусів зречи ся сьвяткованя, пе маючи 
іншого способу з достоїнством вийти З 
того становища, в якому опинив ся че
рез той крик, що підняла з усіх боків 
рептильна преса. Неможливість прий
мати запрошеня на се сьвято гостин зза 
кордону та всякі темні, необмежені ви
магана що до змісту самого сьвята, зро
били неможливим сьвяткованє в Київі 
Шевченкового ювилею” . (Іменно, на 
торжества в честь Шевченка мали при
їхати до Київа українські парляментар- 
ні посли з Галичини. З сего приводу 
зробили величезний крик російські X}- 
лїґани. Вони почали писати, що наші 
посли їдуть туди, щоби з’орґаиїзувати у- 
країнське повстане проти Росії. А на
віть деякі безличні чорносотенці радили 
иравительству, щоби казало арештува
ти українських послів за те, що в Ав
стрії розписано стежні листи за рогій-j 
ським чорносотенцем, ґрафом Бобріи- 
ским). Радуй ся, русофільська шпіон- 
ська зволоче! Радуйте ся темні духи, 
що боїте ся сьвітла дня! З ог.іяду на за
борону київського сьвята, що мало від
бути ся 10. марта, рішено на заеїданю 
львівського шевченківського комітету 
заповіджений на 2. марта концерт пере
нести на день 10. марта в день сьв. Та- 
расія. Тогож дня відбула ся ілюмінація 
наліпками по цілій Галичині.

СТАНЬТЕ ДОБРИМ.
Всі говорять, що коли чоловік добре 

жиє і травить з’їджейе є завеїгди в до
брім настрою і усї його люблять. Сї. що 
втікають перед добрим товариством, і 
сї, що суть нервозні і легко попадають 
В  Г Н ІВ ,  —s суть хорі. їх жолудки, кишки, 
або нирки суть в непорядку, їх кров є 
нечиста а через се не є досить сильна, 
аби могла відповідно 'підживлювати нер
ви. В таких случаях доконечним є для 
Вас средство, яке ямогло-б прочистити 
цілу Вашу систему не ослаблюючи її. 
Таким средством є Трінера Американ
ський Елїксір Гіркого Вина. Він вичи
стить і прожене з Вашої Крови всі не
чистоти, приверне Вам здоровий апетит 
і допоможе до стравленя а’їдженого. В 
усіх недугах жолудка, кишок, нпрок та 
занечищеня крови сей елїксір подасть 
Вам сейчасову поміч і полекшу. Діста
ти можна у всіх друґеторах.

JOS. TRINER,
1333—J339 So. Ashland Ave., Chicago, 111.

Гр. кат. парохія в Shenandoah, 
Ра. потребує дякоучителя, в добрим 
голосом, котрий умів би провадити 
хор і школу. Речинець до 1-го дьвіт- 
ня 1911. Голосити ся до предеїдате- 
ля парохії на адресу: Rev. L. Lewicki, 
114 Chestnut Str., Shenandoah, Pa.

В А Ж Н Е  П О В ІД О М Л E H 6.

отоии повіпоиляв «с ї* тих, котрі закупили лети ■ LINDEN . 3T 
G EO RG E, SO U TH  E L IZ A B E T H , R O S ELL E  і M A P L E  PA R K , що їх 
вґвитури у «Мри Chariet L. Schwerin. *h« American Ua im  Realty Co., 
1 Lmaen Building алеї Coaatructian Ca. зіетала знесені. Завя»  того 
»оГ »пп«ти иа иоитрапіи м усять бути • о лм «яш го*иІ особисто  
•бо лиотоаио • голооиМ иоииолирЛ 
/7) „ І ,  ГГ"-— ,  вО Llb«*ty Str.,

СКЛАДАЙТЕ Ж ЕР 
ТВИ НА У КРА ЇН 
СЬКІ ШКОЛИ В ГА 
ЛИЧИНІ !
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4. lt'72 KBIT $1000.00
h<| тисяч долярів, котрі и. Луція Слабий 
отршіала як посмертну запомогу по му
жу Мяхайлї з Головної Каси Руського 
Народного Союза в Америці.

Сиракюз, Н. Й. 21. лютого 1911.
Луція Слабий.

Сьвідки:
Матій Величка,
Іван Фецич.

Від місцевого Уряду Руського На
родного Союза в Америці. Відділ 39. 

Гриць Гнатко предс.,
Андрсй Ь и р і п  сеі.р.

Ч. 173 Г КВІТ  $1000.00
І па тисяч долярів, котрі п. Анастазія Фе- 
ренц отримала як посмертну запомогу 
по мужу Максимі з Головної Каси Ру
ського Народного Союза в Америці.
Шамокін, Па. (дати не подано) 1911.

Анастазія Ференц.
Сьвідки:

Іван Ґлова.
Алекс. Шаршонь.

Від місцевого Уряду Руського Народ
ного ьоюга в Америці'. Відділ 1.

Матвій Шеснєвич предс..
С. Хорощак секр.

Головна Канцелярія ,,Р. Нар. Союза" 
находить ся під числом 83 Grand St., 

(у власнім домі) Jersey City, is. J .

ВСТУПАЙТЕ ДО Р. НАР. СОЮЗА!
„Руський Народний Союз” — припи

нає членів до 45 літ житя.
Вступне після літ.

/ P. Н. Союз платить;
В  разі смерти члена кляси „А ’’ (ціле 

посмертне) $1,000.00.
В смерти члена кляси „Б ” (по

ловину посмертного) $500.00.
Посмертне за жінку або мужа члена 

Кляси „А $400.00.
Посмертне за жінку або мужа члена 

кляси „Б ’ $200.00.
Посмертне за діти віт $15.00 до 

$300.00.
В разі угріти: а) обох очвй, ніг, або 

ряс $1,000.00, б) одної ртки, ноги аии 
©па $200.00.

бели отець родини в шпиталю боже
вільних, Союз платать що року родині
$1 г,0.00.

ато хоче вступити до Союза, мусить 
вписатись також до братства, яке нале
жить ди Союза.

ДО ВСІХ ВП. СЕКРЕТАРІВ І ОРГА
НІЗАТОРІВ ВІДДІЛІВ Р. Н. СОЮЗА.

Звертаємо отсим увагу іш. Секрета
рів, щоби не присилали декларацій без 
внповненя сьвідоцтва лікарського, яке 
находить ся на другій стороні деклара
ції, позаяк такі не будуть ириняті. Чле
ни понад 43 літ, мають предлокитн ме
трику або який инішш доказ свого віку.

Рівнож при виЕОвнюваню декларацій 
просимо на те уважати, щоби на декла
рації було подано, на яке посмертне член 
хоче належати, перечеркненєм слово ці
ле або половину посмертне (ого), кілько 
має він і його жеиа літ, імя жени або яко
го іншого члена родини, ціслі того, ко- 
у v член записав посмертне. Секретарі 
мають уважати, щоби член зе.явив, якої 
єсть віри. Не вистарчає сказати, що 
член єсть Русин або руської віри, бр та
ких маємо вже кілька.

Член, котррй не вміє ииса.и, має зро
бити* на декларації пером знак хреета, 
уміючий писали мас підписати ся вла
сноручно на обох сторонах декларації.

Місячні справозданл т. є. друки на 
говтях картках, як також адреси нових 
членів просимо виповнювати і присила
ли враз з деклараціями і рознетом.
і* » - .  Шл Головно:? Уряду

Ч. 1751 КВІТ $306.00
на триста шість долярів, котрі п. Нико- 
лай Ваверчак отримав як похор. кош
ти по Іванї Матїчак з Головної Каси Ру
ського Народного Союза в Америці.
Перт Амбой, Н. Дж. 13. марта 1911.

Николай Ваверчак.
Сьвідки:

Роман Сидор,
Іван Гавриеко.

£ Від місцевого Уряду Руського На
родного Союза в Америці. Віддїл 104. 

Ник. Ваверчак предс.,
Дмитро Степась секр.

Ч. 1747 КВІТ  $200.00
на двіста долярів, котрі п. Томаш Вовь- 
няк отримав як надзвичайну запомогу 
за утрату ока з Головної Каси Русько

го Народного Союза в Америці.
Ню Брітейн, Конн. 10. марця 1911.

Томаш Возьняк.
Сьвідки:

Іван Париляк,
Йосиф Гнбай.

Від місцевого Уряду Руського Народ
ного Союза в Амергщї. Відділ 94.

Семко Гануляк предс.,
Стефан Роман секр.

Перт Амбой, Н. Дж. Місцевий Уряд 
Братства сьв. О. Николая, від 104. дякує 
Головному Урядовій P. Н. Союза в Аме3- 
рипї за точне виплачене похоронних 
коштів і ншпі видатки но бл. п. Іванї 
Матїчак —  в сумі-306.00 долярів.

Н. Ваверчак, предс.,
Дмитро Степась, сскр.

РУХ В ВІДДІЛАХ P. Н. СОЮЗА.

Клівленд, 0. Подаю до відома член- 
киням Сег.трицтваї Неп. Зач. Преч. Ді
ви Марії від. 112. що річний мітінґ від
буде ся в недшо дня 26. марта с. р. в 
церковній гали. Неявивша ся членкшш 
підпадає карі 50 цнт. — Катерина Син- 
чина, секр.

Провіденс, F. Ай. Бр. Князя Данила 
від. 73, повідом.іяє, що мітінґи відбува
ють ся кождої третої неділі' по першім. 
Слідуючий мітінґ відбуде ся 19. марця 
с. р. в читальня: „Просьвіти” під ч. 148 
Blackstone St.. о 10. годинї перед по
луднем. Усіх місцевих членів прошу, 
аби явили ся о означеній годині під ка
рою 50 цнт., а урядник 1 дол. Рівнож 
повідомляю, щоби так місцеві як і поза- 
місцеві члени ьирівнували свої належи- 
тости на мітінгу, а котрі члени не мо
жуть особисто бути, в такім разі нехай 
пришлють налзжитість перед мітінгом, 
бо инакше буд’ггь суспендовані. А з ка
си Бр. на буду те не буде за нікого пла
тати ся, як дотепер то діяло ся. — Оме
лян Рекрут, Предс.

Нортгемптон, Па. Братство Успенія 
Пресьвятої Богородиці, від. 33, повідом
ляє всіх своїх членів, що дня 26-го мар
та с. р.,.о гедннї 1-шій пополудни, від
буде ся в церковній галї мітінґ-, на ко
трий мають явити ся всі члени, бо суть 
важні справи до полагоджепл. — Мих. 
Петрик, секр.

Піїсбург, Па. . Братство сьв. Івана 
Хрестителя, від. 96, повідомляє всіх 
своїх членів, що дня 26. марця, о год. 
И/2 пополудни, відбуде ся мітіпґ, на ко
трім мають полагодити ся дві важні 
справи. Кождий член мусить явити ся 
на означену пору, бо хто спізнить ся, не 
буде мати права забирати голосу і про- 
тивити ся запавшим ухвалам. — Іван 
Лапицький, секр.

ясявкти ся лично, нехай зашле свою 
відповідь на письмі, бо нас про сей довг 
напоминають, а в касї маємо дуже мало 
гроша. —  Василь Ба пан, предс.; Мих. 
Кухарик, секр. — Р. 0. box 356, Derrv, 
Ра.

С В О Б О Д А _______

Бруклин. Н. Й. Братство Пр. Тройці, 
від. 203, подає до загальної відомосте, 
що в місяцю цьвітню і маю буде прини- 
мати ся членів без вступного. Мітінґи 
відбувають ся в галї під числом 76. 
Норт 6. стр. в кежду суботу по першім. 
— людвік Мигаль, секр.

Порт Бовнлей, Па. Братство сьв. і- 
вана Хрест., від. 223, повідомляє своїх 
членів що в неділю по 15-тім буд$ квар
тальний мітінґ в гали церковній, зараз 
по службі Божій. Неявивший ся член 
заплатить кару, означену статутом. — 
М. Бабей, секр.

Ст. Луіс, Мо. Братство сьв. Арх. Ми
хайла, від. 14, повідомляє всіх своїх 
членів, що квартальний мітінґ відбуде 
ся в неділю 19. марця е..р. о год. 1-шій 
пополудни в церковній гали. Па сей мі
тінґ має появитп ся кождий член без 
жадної вимови, бо котрий не появпть ся, 
то заплатить кару. На тім мітіиґу будуть 
обговорювати ся дуже важні справи. — 
Ст. Макара, предс.Мих. Ридзик, кас.; 
Гр. Копча, секр.

Бравнсвіл, Па. Братство сьв. Петра 
і Павла, від. 6, повідомляє всіх своїх 
членів, що квартальний мітінґ відбуде 
ся дня 26. марта с* р-. о год. 1-шій зпо- 
лудня в звичайнім: мк-ця. Мусить явити 
ся кождий член, бо хто без важної при
чини на сей мітії,1-' не прийде, заплатить 
1 дол., а урядни, *2 дол. кари. Член, ко
трий довгує 2 місяці, а н$ прийде і сво
го довгу не заплатить, буде виписаний 
так з Братства як і з P. Н. Союза/— 
Мих. Кричфалуші, предс.

Пошунуваня.
Хто знає, де перебуває А н н а 

В л а с е н к о  із Серетця, повіта Брод- 
ського, з Галичини. Минув рік в осени 
1910 р. лк виїхала до Америки з Ни- 
колою Боднар із Кутищ. Осталась в 
New Yor ги. Хто би зняв її або її адре
су, прову подати Мбнї, а дістане 
З доляри нагороди. — Joseph Hunczak, 
231 Е. 4th St., New York. (11—12)

Дяк спитований і з добрим голо
сом:, знаючий провадити церковний 
хор і школу дїтей, пошукує посади. 
Може виказати ся добрими сьвідоц- 
твами. — Joseph Hunczak, 231 Е. 4th 
St., JNev> York, N. Y. (11--19І

До Рубінів далекії Весті в і
Русини, що гурту (ПО ея по плей- 

зах на далеких Вестах, памятайте, що 
мавмо в St. Louie, Мо. величаву свою 
руську гр.-кат. церков і руського 
сьвященика. Хтоби з Вас хотів — осо
бливо, коли Вас е більше число на 
деякому плейзї — щоби прибув до 
Вас сьвященик на час великопостнОЇ 
сповіди, нет пише на слідуючу 
адресу:

REV. JOHN OSTAP
1125 Dolman Str., S t Louis, Mo.

Сьвященик одвітить й прибуде. 
Так само й порадить Вам що до згур- 
тованя ся і орґанїзації. 9-ій

$10 нагороди «„Ги,!;
де є богато руських людий, а не ма
ють ніякого руського бізнесу, і де 
можна 5и отворити руську ґросерню, 
бучорюс «бо салюн. Так само, хто 
хотїв б я спродати який бізнес, му
сить написати цілу справу: рент, до
хід, лайснес і т. д. Щоби було скор
ше, відноеїть ся листовно на адресу: 
Joseph Ferentz, 505 Е. 69 Str., New 
York, N. Y. (H-12)

За одного долара
штучва фотоґрафія, 35 нових пісней 
дуже цікавих, перо атраментове, 25 
листоиих аркушиків і коверт, книж
ка до виученя ся штук, другит кни
жок г:а 50 цент. — Am. Wasiurkow, 
111 Wilson St., Chester, Pa. (11—12)

Дерри, Па. Братство сьв. Івана Аре- 
стите.іл, «і і. 227. повідомляє всіх своїх 
членів, що квартальний мітінґ відбуде 
ся дня 19. марця е. р. Просить ся прибу
ти конеуно. бо мусимо полагодити спра
ву з незапгаченим доси прапором (хо-

Задля невідрадних обставин родинних 
ПРОДАМ ДЕШЕВО

красно уряджену і в добрім положенюЩ Ґросерню і бучерню.
9-н Голоситись на адресу:

PAUL PRESHLAK,
Р. О. Box 538, Embridge, Ра.

Заходом укр. Тов. ..Просьвіта” відограє 
ся поргіз перший в Ню Йорну ,

Сватання на Гончарівцї
народна опора в 3-х дїях Гр. Квітки 

Основяненка
в суботу дня 13. мая 1911 р.

в Webster Hall 119-125 Е. 11 Str. 
поміж 3-ою а 4-ою евню New York.
Галя дуже гарна, велика і весела для 

кождого з гостей. 
ііо  п р е д с т а в л е н ю

В е л и к и й  Б а л ь
Аматори добрі а музика знаменита.
Початок точно е годинї 7-ій вечером.

Тікети М05кна набути у п. Івана Ганл 
26 Clintor. St. New Yoik і у пана 
Михаїла Угорчака 641 Е. 11 St. — 
або в офісі 161 Е. 4th St. В день 
представленя при касї о год. 6. вечер.

ЖЕРТВИ НА СТРАЙКЕРІВр= 
МОРЕЛЯНД КАВНТІ, Па

Ф^ Р М і Л  на пР °даж під у*ІтЦ М . правою, в добрім 
положеню, в Ціні від 1000 до 5000 
доларів. Подробиці подасть Fr*nc 
Przeitrzeleki, 185 Stanton Str., New

Всіх щирих і прихильних Родимців 
просить ся на той вечер о як иайчи- 
сленнїйшу участь, тим більше що 
,,Сватання на Гончарівцї** є дуже 
гарна і розвеселяюча штука. Всі міс
цеві і дооколичні Русини та Русинки 
повинні скористати з такої догідної

Х В Ін Л Ї.

За Комітет Тов. ,,Просьвіти**: 
Гринько Мансимцїв, секр.

В честь незабутного кобзаря Тараса 
Шевченка з приводу 50-літної річниці 

= = = = =  його смерти = = = = =  
устроюа

сьпівацне товариство ,,Боян“  в Нюарк, 
Н. Дж.

при співучасти місцевих Товариств 
і Братств: сьв. Йоана Хрестителя, 
сьв. Володимира, сьв. Ольги і Богда

на Хмельницького

Великі вечерницї
на дни 19. марта с. р.

в гали гр.-кат. руської царини сьв. Йоана 
Хрестителя (251 Court Str.)

із слідуючою програмою:
1. Вступ»! слово . . . . .  о- П. Поклтввівв.
і. Д уи і » 0’, Ш»аіево-Воро6-

H U 1  ....................... ...  . жор М}ЖР'.1СИШ.
3. „У к р іп » Ш а в ч а я к о .  дв-

і . л я м ш і и .......................... 7 <івнш|Я М- Олійник.
4. „Н е чужого иш б«жавн“ ,

Ш » ш к » в ч  • ВороСкеввч,
д у е т .................................В. T. К . і І. Бірдяль.

5. „Д ум і11, деклямація . ...у ч е п ц і М. Бжрдаль. 
в. В і д ч и т ....................... .... ..в. Т. Ь аськів.
7. „ I ’j-iaj.B", Нїшжвковсікого хор вужесьісвв.
8. „Г»м».йя‘:, деклямація . учевих Д. Лхдруцмс.
9. „3»вш;ая«“ , Бербвцького Боян-

ПОЧАТОК О ГОД. ПІВ ДО 8-ої ВЕЧЕР.
Ціни місць: Перворядні місця 50 ц.; 

другорядні 25 ц.
З а  К о м і т е т :

Т. Корків, предс.)
І. Лардаль, секр.,
В. Ко&ілєвич, касівр

До Всч. оо. Товаришів !
Х їо би хотів набути на власність 

бібліотеку по покійнім о. Ник. Стефа- 
новичу, чи то цілу, чи лише часть, 
зволить ласкаво зголосити ся до:

Rev. Gr. Kulczycki, Gen’l del. 
e-it McKees Rocks, Pa.

В числі 10. ,,Свободи“ оголошено 
загальну квоту . . . . .  $133-32 
о. Валентин Балог з Whiting 

Ind. надіслав від себе само
го $5.00, а від відділу 184 
Р. її. Союза $10.00. — Разом 15.00

Загальна квота $148.32 
З того вислано страйкуючим членам: 
віддїл 82 Р. її. С. в New Ale

xandria, Ра. 166.00 
віддїл 35 P. Н. С. в Whitney,

Ра- . . . . .  6.00
віддїл 2іі P. Н. С. в Trauger.

Ра...........................................2.00
віддїл 227 P. Н. С. в Derry, Ра. -J.00 
відділ 41 P. Н. С. в Manor, Ра. 19.00 
віддїл 80 Р- Н. С. в Irvin. Ра. 21.00 
віддїл 207 P. Н. С. Jeanette-Ра. 28.ці) 

Разом $144.00 
Остає . . . . $4.32

В імени страйкуючих складаю всім 
ап. Жертводателям щиро спасгбіг!

Д. Капітула, 
Предс. Г. 11. С.

ЗМІНА АДРЕСИ.

Whiting, Ind. March 1., 1911.
Поважаний Пане Головний Предсїда- 

тель P. Н. (Vifnrjp
McAdoo, Ра.

Приключаю money order на 15.00 
долярів від Брацтва Покров. Пречи
стої Діви Марії, від. 184 Р. П. Сою- 
за, на поратованє наших братів, ко
трі завзято борють ся за права при- 
належні чорноробам. Йа се жертву
вали: $ 10*00 Віддїл 184, а $5.00 о. В. 
Балог, яко аредеїдатель того-ж від
ділу.

Прошу сі гроші заслати на поміч 
страйкерам.

З поважанєм
о. Валентин Балог, 

предоїдятпль 184 відділу.

До ВповажаЕОгс Комітету ім. Тараса 
ТГ' .ченка, в Ню-Йорку.

Дня і марта с. р. відбули ся 
у наї з Ііирг Амбою Вечерницї на 
дохід отииеилії ім. Тараса Шевченка. 
Дохід з сих Вечерниць 40 дол. а о. 
Чаплинський від себс 10 дол. — ра
зом 50 долярів висилаймо на руки 
Хвального Комітету і проепм о ласі:а- 
ве принятс сеї невеличкої суми від 
наглої нечисленної громади на сю тав 
важну цїль.

За кружок сьпівацький
о. Чапл-инськии, голова, 
Петро Макар, касів/і,
Юрій Левків, секретар, 
Олекса Лаврів, дірг^енг.

ЖЕРТВИ НА ФОНД „РІДНОЇ 
ШКОЛИ” в ГАЛИЧИНІ.

І На з’їзді Місий аого Кружка в Mt. Гаг- 
і mel, Ра. зібралисьмо на „Рідну Шко

лу** слідуючі датки:
По -11.00 зложили: о. Іван Консган- 

кевич з Shamokin, Ра., о. Ілія Кузі» 
з Olyphant, Ра.. о. Андрей Канів
ський з Minersville, Ра., о. Димиг.грій 
Хомяк з McAdoo, Ра., о. Володимир 
Сполїтакевич a Mt. Carmel, Ра.. о. 
Михаїл Олексії з Alden, Ра., о. Ьмі- 
лїян Бартіш з Plymouth, Ра., о. Ми
хаїл Кузїв з Wi kes Barre, Ра., о. Ва
силь Турула з Edwardsville, Ра. По 
50 цент, з л о й і і 'л и  нарохіяни: Петро 
Гриценко з Breslau, Ра., Марко Ко
пач з Breslau. Ра., Ілія Дудусь з 
Breslau, Ра., Григорій Мончак & Ply
mouth, Ра. — Тома Присташ з Ply
mouth, Ра. 25 цент. — Разом $11.25.

З глубоким поважанєм
о. Еміліям Бартіш, авич-

я Plymouth, Ра.

9-а Моя теперіхцна адреса:
R EV . E L IA S  KU Z1V

Box 375, Olyphant, Pa.

Подаю до відома, що моя тепе- 
рішна адреса така:

Rev. Vaeyl S. Hryvnak 10-11
P. O. Box 292, Johnstown, Pa.

ГA A J k A A A  нЯг -rflr A A A

Послухай! 1Чж хечажі ргзвеселатв 
с*рце і душу аа додяра?

Мв дасио уцтивяи  Родвкцяк $50 харовіжк L  
фоноґраф „C O L U M B IA 14 аа 1*0, аа салату до Е 
)1  твжнево. р.

Пашіть 00 інформації і ао ката.-.оґ фоворра- u 
фіа, машвв до овсава, авґарісів, кмвясок і  вв- F 
Ш ВІ ваапотрібвївшвх річвй, аалучзючв марку W 
ва пересалісу до: 11-1!  (f

L IB E R T Y  C O M M ER C IA L  Dept. 7. ► 
343 Eaat 3-lb Str.. N«w York, N. Y . }

о. Чаплинський з Перт Амбою,
Н. Дж...................................$2.00

ЖЕРТВИ НА ЧИТАЛЬНЯНИЙ ДІМ 
В СЕЛІ ПЕНЯКАХ.

П. Андрей Рудакевич Box 143, 
Glastonbury, Conn. зібрав поміж сво
їми товаришами: Андр. Рудакевич і 
Лука Сидорак — по 50 цент.; Гр- 
Яворницький, М е х .  Ш л я х т и ч  і Петро 
Соляр — по 25 цент.; Василь Дзю- 
бакевич 20 цент.; Онуфр. Яворниць
кий і Дмитро Шуль по 10 цент.

Разом. *'- !*

о. Чаплинський з Perth Amboy, 
N. J. . . . .

Разом
В ч . 10. „Свободи'* огьлошея*

Загальяа к®"

*./
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Сватав є „Балі".
(Оповів Кори. Уетіянович.)

її. 11______________________

Єслиби иене хто так на розум спи
тав, длячого і на що я сю нїсенїт- 
ничку пишу, то, бігме, не звав би я 
Йому нічого ліпшого, відповісти, як 
хиба те, що навіть найревнїйтому 
проповідникови наввіритЬ ся все а все 
на амвоні стояти і проповіди голоси
ти, а не то менї сьвітському чолові
кова !

Пе все-ж тілько учене та учене, 
треба часом і щось немудрого, весе
ленького. Послухайтеж!

Питомцїв наших семинарів моа:'на 
легко під дві загальні катеґорії під 
тягнути, а тими суть: ,,поповичі"  
і „хлоповичі4*.

Поповичі . . .  Ні, не так. Се бу
де вже занадто учено. Лишім отже 
характеривацію ,,х л о п о в и ч і в“  і ,,п о- 
повичів“  такому,хто іх ліпше знао, 
чим* я, і що зумів заперти ся себе на 
етілько, щоби безсторонно описати 
одних і других —- Богу на хіалу, а 
людям на пожиток. Я  пічну инакше.

По наших семинарях бувають всі
лякі сіолівники. ВогомольїЯ і гіпо- 
крити, ліберали і„задофанц,і“ , аристо- 
попо—і демократи, ґалянтоми і прос
тачки, любомудрі і—маломудрі.Авжеж 
немало стрічає ся таких,( що то їм, 
хоч ніч хоч день, воробцї цьві̂ зінька- 
ють в молодій голові.

Окрім сих находять ся часто-густо 
і такі, котрих називають „Балами“ .

„ Бала “  — то здоровенне, добро
сердне, лїнивомисле, а услужне єство, 
що виросло з гімназійного „коваля“  
і докувало ся щасливо до семинар- 
ських воріт, для котрого сьвіт о стіль- 
ко важить, о скілько в нїм лучають 
ся добрі парохії, а на тих парохіях 
супокійний кусничок хліба.

З „ Вали4 виходить звичайно „еґо- 
мость“  старого автораменту, котрому 
жінка —1 і похорони годить і госпо
дарство Провадить, котрий без дяка 
і з ліжка встати не годен. їсть він 
добре, спить на оба уха;- читав від 
скуки „Временника“ , стогне, як прий
де Йому коли відправити якесь тяж- 
шлойіеіит, а ьпрочім дихає безжур
но на ласці Бога, трудолюбної жінки 
і услужного дяка.

,,Бала“  буває звичайно найщас- 
лившим чоловіком, бо коли — як то 
кажуть — „богачеви чорт дитИНу кО- 
лише“ , то дурного вже сам Господь 
ва ручку веде, неначе міркуючи, що 
скривдив його на тім, що Христіяне 
розумом називають. А коли доля 
одному кладе під голову розум, дру
гому силу, третому красу, четверто
му богацтво і т. д., то дурневи кладе 
у колиску те, за чим ми до смерти 
гонимо надаремно, т. є. щастє.

От, на приклад, послухайте. На
падають раз одного такого семинар- 
ського „ Б а л у “  його товариші тай 
кажуть: — Ей братику! тепер би то 
можна грошики заробити — Боже!

— Яким чином? — питає поважно. 
А був трохи на гроші 8ахланненький.

-‘- Олій подорожіє нсчувано. Тре» 
ба би олій купувати. Страшний 8а- 
робок буде.

— Та на що?
— Ти не читав?
— Нї.
— От бачиш, учені вислідили при

чину, длячого то у нас тепер така 
непостійна температура. Що за розум! 
Вирахували після сферичної тригоно
метрії, інтеґралок та льоґаритмів і за 
помочию танґенти — ти розумієш...

-^.Розумію —шепнув Бала, почер
вонівши як рак, але що вирахува
ли?

— Що земля починає повільнїйше 
крутити ся около своєї оси, а бісові 
Я н ґ л и к и пронюхали великий business 
і закуповують олій на всій земли.

— Олій купують? а то на що?
— Як то на що! Вісь землі сма- 

рувати, розумієш?
Щож ви скажете на се? Бала по

вірив і написав до свого татунця, що
би олій купував на смарованс зем
ської оси.

Роатолкуйтеж мені тепер, мої лю
бі читачі: як той чоловік переліз че
рев гімназію, як зробив матуру і як 
пізнїйше леребубнив <іеминар і ва- 
-•чятив ся:’ ІЦастє, всьо щастє. 

то більше: Вала має силу, велику 
раціенну. Кажуть, - ) „добрий 

ва двох куслу х псів“ .
5иьше чим ять; не-

дармо кажуть, що один дурень кине 
сокиру в воду, а десять розумних не 
витягне! Кождий волить 8 мудрим 
навіть стратити, чим з дурним найти
— а до того: „дурнів не сіють не 
орють, самі родять ся“  і зародили 
так, що їх більшість вже на цілій 
земли, а навіть — хто знає! — може 
і на тім сьвітї.

Але поки що, я вертаю до мого 
„ Б ал и “ . На імя було Йому Іван. 
Поцтиві душа. Но забуду його ніко
ли. Його овечий погляд, його добро
душно глупковата усьмішка так і сто
ять мені перед очима та нагадують 
сотенні псоти і пакости, що ми йому 
чинили, а котрі він вносив з смирен
ною терпеливостю.

Лучило ся так, що я за'іхав одно
го разу до моєї тїтки Черепашки на 
сьвята і застав там двох скінчених 
богословів: Яцка Верблика і мого 
Івана Балу. Оба вони від якогось 
часу підмощували ся під ласку моєї 
тїточки-вдовицї і оба махали хвости
ками коло її доньки, хорошої, врод
ливої і роботящої Ганусі. Однак анї 
один анї другий не мали якось сьмі» 
лости вивести панну слово »-і .зда- 
дїлв* узршши леие, надіючцр^доброї 
поради і помочи.

Тітуся взяла мене при першій на
годі на сторону і сказала: „А , Кор- 
нїєчку мій солодкий! бій,ся Бога, ро
би що, б^мене ті два медведї жив
цем зїдяТь.1 Дріб я уже вирізала, мас
ло .купую, з веприка не лишило ся 
нї кісточки — а ті жеруни сидять і 
сидять. Нехай би вже раз котрий 
осьвідчив ся, а,- то лиш вітхають, аж 
хата ходить , і поглипують очима на 
Гану сю, як коти на сало...‘*

— Не журіть оя, тїточко! я всьо- 
чемно до ладу приведу. Та кого» би 
ви а них собі за зятя клали?

— Кого? Один варт - вісім, а дру
гий десять без двох. Колиб я не бід
на вдова,' показалйіб обом дорогу ту
ди, де комусь там роги правлять. А 
так щож? треба брати, що Бог дає. 
Бідна моя Гануся! Вийде заВалу, бу> 
де йогомусїласічкою годувати;а вийде 
за Верблика, — картами. Один ду
рень над дурнями, а другий коли не 
кггртяр, To Не' tea!» вже що. А вже-ж 
волїлаб я Балу, чим тук> ляльку Верб
лика. Тай Ганя каже, що як би му
сїла, ,то..волїлаб Балу; коби лиш тро
хи розумнїйший. Я її все уговорюю: 
Най-ко, най-кб! прибудь щастє, ро
зум буде.

— Маєш тепер — погадав я собі: 
дурного і жінки пирогами запихають. 
А той Верблик, або як ми його зва
ли: Ферблик, був собі хлопчик хоть 
куди. І  верткий і бистрий і елбґант 
такий, що до його штайфів можнаб 
від біди і волосе причісувати. Одно 
тілько, що любив дуже в фербля гра
ти. Звав ся він з роду Верблик; алеж 
від коли на него гукнув професор: 
„quomodo potes тосагі Verbtyk?.. 
habes tertiam!“  прозвав ся він Верб- 
лицьким, зробив іспит як належить
і, виїхавши на женячку, попав до 
моєї тїтки, де вже від кількох днів 
засиджував парохію мій поцтнвий Іван 
Бала.

— Ну, хлопці! — кажу по вечери, 
коли нам постелили спати:—-Ну, а чия 
буде Гануся?

,г~- Бог знає чия! — вітхнув, та
суючи в руках талію карт, Яцко Ферб
лик! —і- Нема як до неї, приступити. 
Один другому заваджає.

— А в тебе на що розум? — питаю.
— І розум на ніщо не здасть ся, 

коли за тобою стане такий тьмуто- 
роканський болван, яв, непричком 
кажучи» сей...

— А я тобі н чім ваджу? — обіз
вав ся Бала.

— В чім? — у всім. З тобою не- 
порадна година. Я  кажу до панни: 
„В^ такі румяні як...“  а він додає: 
як кармазин — і панна в сьміх. Я  зіт
хаю до неї і дивлюсь їй в очи нена
че в небо; вона питає мене жалосли- 
во, що менї в, і я що-тілько хочу 
сказати, що маю на серці, — а тут 
де не возьме ся отсей з Тьмуторока- 
ня тай каже: „Його в середині бо
лить". Коли я сяду на коня і скачу 
через пліт, він говорить, що шкода 
мене на попа. Коли ясьпіваю, „Чор
ні очи", то він все пчихає — словом, 
він мій злий дух, моє нещастє.

Та де в тім що правди?! — пе
рервав Бала. — То хиба він менї 8а- 

! ваджас, а не я йому. Він на мене 
J вигадує, що я лише їсти і спати
«.» і «V» і а

люблю, та що з мене буде мати жінка 
тілько хісна, кілько по гнилих бара
болях пожитку. Я  вже не витримаю.

— Ну, братя — кажу — погодїть 
ся: треба раз конечно закінчити; 
не яло ся так довго на голові сидіти 
бідним сиротам. Хто з вас старший, 
нехай піде вавтра і попробує у пан
ни щастя.

— Та щож з того, що вія стар
ший, — каже Бала, — колії я перше 
него сюди приїхав.

— Ну, то починай ти —- відворк- 
нув гнівно Верблицький, recte Верб
лик. „ •

— Я не хочу.
— Коли не хочеш, то не борони 

мені піти і спитати нанни, яка у неї 
думка.

— Ага! щобись її підмовив. Не 
потребую.

— А чогож ти хочеш?
— Я  буду чекати, аж до мене при

викне.
— Говори до гори! Таж кажуть 

тобі, що не личить так довго сидїти 
комусь на голові. Знаєш що: от на 
тобі карти — роздай на фербля. У  ко
го буде чотири зуав^-твй нехай іде 
пергіїий До панни'і иойець- дїлуйі

- Я в  карти не граю*-*.
— Видячи, що з Балою годі дійти 

до кінця, вмішав сЯ я до їх сїіору, 
попер сильно пропозицію Ферблика, 
взяв карти і роздав їх на силу. Бала 
відхрещував ся від них неначе від 
чорта; грозив, що як не буде мати 
чотири тузи, то не прийме ся угоди; 
одначе нараз, коли йому подаю тре
тю і четверту, шепнув під носом: 
„А  хочби у мене були чотири тузи, 
я  таки не приймаю ся; я не умію 
осьвідчатись!"

— А бодай же ти не дочекав же
нити ся! — крикнув виведений з терп
цю Ферблик. Покажи карти! що маєш?

Дивимось. У Верблика фербель, а 
у Бали чотири тузи. -с'.-

— Тепер мусиш* — кажу.
Бала н&хМурив ся тай відповів: — 

Знаєте що? їдьмо оба завтра, де кот
рий знає, а за місяць повернемо і тог
ди вже покаже ся, чия має бути Га
нься. ........  г ___

—: Йич з того! Вадо, перший 
приїхав і перший відїдеш, — сказав 
я гнівно, гашу чи сьвічку.

Мій Бала не одвічав нічого, а тіль
ко довго кидав ся на постели і ку
рив. папіроса за пащросом, не могу- 
чи заснути. Тяжка се була ніч для 
него, а як пізнїйше признав ся, мав 
він на цілім своїм житЮ липі три та
кі ночи: одна, коли перепав при ма- 
турі, друга — нинїшна, а третії, коли 
довідав ся, що його син наробив бо
гато довгі'в на руські книжки і инші 
патріотичні потреби.

На другий день рано встав Бала 
раньше чим звичайно, бо любив спа
ти довго— і відчитував на вколїш- 
ках молитви, а Ферблик лежав в.ліж
ку і тягнув наполєонського паесіянса, 
оповідаючи нам, який то дивний сон 
йому приснив ся.

Почали каву, а Бала каже:-?-При
ятелі! піду я  до панни, коли вже 
инакше бути не може; тілько научіть 
мене, як до неї говорити, бо я з ро
ду нї читав, нї практикував, як воно 
йому осьвідчає ся паннам.

— Добре, — відповів я урядова
ний. — Ідиж! панна тепер в городци 
підливає ці.вітки. Приступи до неї 
і скажи: „Панно Ганю! чом ви не 
сею цьвіткою?" Вона спитає: „Для
чого?" — а ти відповідж: „Я-б її так 
любив, що посадив би у вазонок і за
ніс до свого дому V плекав і пестив, 
поки житя мого... Будьте менї вір
ною подругою!" , .
* — Скажи ще. раз* — крикнув ра
дісно Бала, а Ферблик додав: тілько 
не кажи „панно Ганю", лише: „ігоспо- 
жанко, красавице", бо так є ліпше.

Я. провів Балї орацію ще двічи, 
а він запитав: — А як би не удало 
ся від цьвіточки зачинати, що тогди?

— Починай хоч від черевика! — 
сказав сьміючись Ферблйк.

— Та як?
— От так: Красавице! яв би ви 

благоволили покласти ваш башмачок 
на мою нижайшую плоскоуму голову, 
то я би цілу жизнь мою і не шевель- 
нув ся з під него.

— В, то вже не личить; бо і як- 
жеб вона могла покласти що на мою 
голову, коли я ростом двічи такий 
великий як вона.

С  В 0 Б  О Д  А - - А -  —

На те ми розсьміяли ся грімко і 
випхали його за двері. Ферблик роз
клав нового пассіянса і віщував собі 
лихо з двох дам і трійки, що йому 
снились, а я потішав його як міг, 
коли по хвили побігла попід вікнами 
сильно зарумянена Гануся.

— Стало ся! — крикнув Ферблик, 
кидаючи карти на стіл. Аж тут двері 
сьвітлицї відчинились, а в них пока
зав ся червоний як бурак Бала.

— Що?., як пішло?.» спитали ми 
одним духом.

— Всьо гаразд, але не удало ся 
так, як ви мене учили.

— Розкажи ж!
— Я підходжу до панни тай ка

жу: „Паннунцю, чом ви не ся цьвіт- 
ка?" — а вона до мене: „Бо ви бу- 
либ тогди сим осетом, що тут біля 
неї виріс..." Я забув язика в ротї, а 
вона побігла до спальні; я тогди за 
нею, за нею!..

— Чись Одурів? — кажемо.
— Пі, не одурів .. А в спальні во

на на подушці розкладала якесь шит
во. Я  пригадав собі, що, яв Ферблик 
мовив, можна від чого небудь розпо
чинати бесіду, тай кажу, показуючи 
на подушку:,- „А  чи то наша буде 
подушка?" — а панна в утеки. Тіль
ко шо в дверях показала ся пані Че
репашка, її мати, тай крикнула сьмі
ючись: „Ваша, ваша! і Гануся ваша!" 
От я зараз взяв паннт за руку тай 
поцілував, а вона не боронила, бігме 
не боронила!

— Та чи не дуриш ти пас? — пи
та^, недовіряючи моім слухам.

Л  Нї, бігме нї — каже — а он, 
дивіть! вже і индика тащить кухарка 
на заріз. Се на заручини.

— Пас валят! — крикнув Ферблик, 
вибігаючи до Гринька з наказом, за
кладати коні; а я зітхнув іяжко і за
думав ся: як то сама доля веде дур
ня за руку і кілько то убогих, доб
рих і хороших дївчат віддають ся за 
пертого ліпшого, щоб не лишитись 
вічними сидульками, віддають ся не
раз і за нелюба, сухого кусничка хлі
ба ради.

Дім на продаж
Дім о И комнатах, деревляний, дво
поверховий. Пивниця мурована, тому 
З роки як поставлена. Лот під до
мом 25x100. Можна заложити крас
ний огород з яринами. Дім полоне 
ний близько великої фабрики карпетів, 
де робить більше як 900 діклат. Ро
бота стала і добре платня. Хто > чи
тачів ,,Свободи“  гадав би перенести 
ся з родиною до Йонкерс, міг би сей 
дім купити за дуже приступну ціну, 
позаяк властитель мусить вигхатт. 
Близших інформацій можна засягнути 
в редакції „Свободи"._______ (8 И)*

М И Х А Й Л А  УГО  Р Ч А К;
' руський харантеризатор *

виножичас ріжіїі українські і иньші ко
стюми на представленя і характеризує 
по низьких цїнах. Замовлену ііряшгмав 
що найменше на 8 Днів неред иредстав- 

ленсм.
641 Е. ї ї-th St., 2nd floor, New York.

Відповідне средство  
у відповіднім часї.

Нераз кладучи ся спати почував ся цїла родина добре, 
оджак слабість часто приходить серед ночи. Дитина при
міром сильно починав кашляти і з илачом ввертавсь до 
натери, що S болить горло. Лучавсь також, що хтось в 
родинї серед ночи зістав захоплений невральґівю, або астма 
не дав комусь спати, спрамяючи йому терпіне і вій боресь
о віддих. Так могуть минати цілі години,заки прийде лі
кар. В таких случаях Pain Expeller « неоцінимим еред- 
ством. - »

Держіть сей лїк під руками на случай потреб» Се в 
конечності», щобн запобічи в наглих случаях, вакн лікар 
зможе до вас прийти. Перестуджене не буде небезпечне 
в наслідках, вели уживте скоро Pain Expeller. Сей лїк 
можете купити в усї*  штиках по 25 і 60 центі» бут™гьк& 
Стережіть ся підроблених лаків і звепиїть увагу н*. отеш 
вінету. Правдивий Рай» Expeller находить ся лиш в такім 
опаковаию. 39—

F. Ad. Richter & Co.
215 Pearl Str. New York City

РІхт.ра Congo-пілюльки усуаають нестравність жолудка.

§ JOHN NEMETH ^
ф  ---  457 Waahington St., New York, N. У.

Телеграфічна посилка грошиі.
• ♦ ♦ Посилка гроший поспішними нароходамн. 

Вродажа шифкарт.
Нотаріальні і праані справи полагоджую найскорше і найдешевше через ф  

мою трийцять років істнуючу фірму. ф
Лвстовя* адрес»:

John Nemeth
457 Washington, Str., 

New York, N. Y.
1 0 - 4

Іван Иемет,
був. д. к. коиз. аґент,

Предсїдатель.

Зовеїм □регьрва столом аіг.таїа. емлж- 
д іючт ся s 0 ложі», б вялок. 
в столпшх ложок і в м&л.х ло- 
зкочвк, уложева а роскіоікік фт- 

n S l f N A T V f f  тералї, відвоаідаюча аіоаві уеш 
Д С І  U U l Y l i  л ко га л  ввбаглпої' сіяі- СТ річш 

“  вветаїгуті, до ужвтку ва ціле ж а
те. Одах чудова австав» для кур
ців, складаюча ся а люлькв зро
бленої а ілітоаалої „«оремеоі ві- 
яи“ , и.вгоряяці для цвгарів, цв- 
горяяці для цятараток, і гарної, 
■іяльовавої аупкя яа сіряяха —■' 
уее в аябаглввії коробочці. Одяо 
14-каратоае, волоте перо атра
ментове. УеТ сї ледарка, я* їх 
бачите представлені ва поаясіяш 
рвоткгу, дасмо зо веш  варом.

Квсше вгадані даруякя вред- 
ставляють собою вартіеті. ІЬ СК 
дол. Мв даємо 500 такях дарун
ків першим 500 людям, які деко 
лоасуті вам розвовсюднятв пал 
каНлїошого сорта тюпоя поміж 
І і в в і  аекляків. Тютюн ваш к 

спеціально препарований, аби вдоволотж смак Евровеііцїв лїяавят кляс. Тому то і гв'ртаамо ся до Ьас 
а отсим предложовем, щоб аапікавитн Вас до роп нове юдвювил вашого тютюну посеред Вакях  дру
гів і іа  се дістати від вас ті чудові дарунка зове  їм варом 3 ціляю ровповсюдяюаанл вавого і*тю -  
иу в Злучених Державах Північної Америки, ми яригетеввм 500 посилок Кожда в них складає ся 
а 24-ох пачок тютюну д» робленя папіросів та 24 пачок тютюну до лю лікя. Тютюн « яап«ко»»->«іг 
в тонесеньких коробочках і « вартостн 14 40 дол. Торговельна цїнв виносить 35 цент аа короби г*>- 
тюну до пааіросіа і 25 цен-І» ва коробку тютюну до люльки. Щ об ровновсюдянтж' сей тютюн, шя 
позволимо Вам реанродуиати ио ЇО центів аа коробку тютюну до пааіросів, а по 20 центів аа кор;". 
ку тютюну до люльки, aarajiov отже продати усе аа 8 дол і 40 цент. Ирншдїп вам Ч дол- »адатктгви ^ г 
каа Вашої доброї охота, а кв пішлемо Вам иоину посилку, евладаючу ся а 24 иоробов тютюну до- 
павіросок і 24 пачок тютюну до люльки. Решту, в дол- 40 цент, пришлете нам опісля. Але такчи’, ао- 
веїм нічого ве будемо мати против того, коли увесь тютюн будете роапродуиатя ви правильну у 
і а сей спосіб наробите собі ще 6 дол За B an  труд иішлемо д-гя Вас і  Вашого хааяНства висше оня- 
сані дарунка зовсім  даром, хотяй вона вартують 18 дол. Одаа чоловік може дістати тільки одну 
заставу. Ся вечувана оферта має вагу лишень одна місяць, тему пишіть іевороіолвчио, бо ■ о міеяисай 
не будемо давати уже ніяких дарунків а обсталіояком. Мв е вовсім того пеаві, що діетааша нам тютюи 
ровародасьте Його неавмчайво скоро, та напишете а» тютюн де нас ще много раеів. і  тому ти нк оеі<*о 
усліве ми обіцльмо ся вернути Вам Ваші гроші, колм приплете нам вротягом ЗО днів ще 0 оЛ<тали>ниіи 
від Ваших друїів Не аанедбуйтв сего рідкого случаю, поааяк уже ніколи ие будете мати спосїаяь ти 
дістати такий роскішяий, цінний дарунок ЗОВСІМ даром. Пришліть два додери мояі ордером а4о 
строваиим листок до

Dept Liberty Tabacco Co- 411 Bennett Buildfng, New York, N. Y. u И
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Ц ІН И  І  ПРАВИЛА ОГОЛОШЕНЬ В „СВОБОД?1- •
1) О ГО Л О Ш ЕН ІЇ Б И ЗН ЕС О В І, я к і  и д уь  .гоаиіий час (від  З міея- 

цїв до року) п.ьатять < л п ісля спсціяльнсИ тарЬфи, яку  .інте-оееовс н і ді- 
с т о л іт т і на жадане листовно.

і-о, 1і-о або 3-й разові О ГО Л О Ш ЕН ІЇ ±>Н31іЕС1Л по 3 ц ьт. від
с л о в а  за кй^лий va-’

Д Р ІБ Н І О ГО .ІО Ш Е ІІЯ , я к : м іти нз і  брацтв і  товариств належа
чих до P . U . Союза п.іміщав ся безплатно один раз е рубриці „Р ух  в 
Віддї.-.ах Р. Н. Союза**.

ОГОЛОШ ЕН ІЇ Т Е А Т Р А Л Ь Н И Х  П Р ЕД С ТА ВЛ ЕН Ь  1 Н А Л ІГ,
2 центи втд слоТа для брацтв і  товариств належачих до P. Н, Ск>Юза, 
а  д ля товар’чтв  неналсжачих до P. Н . Союза по 4 центів від  слова.

П О Ш У К У В А Н ІЇ О С ІБ  І  РО БО ТИ  по 3 центи від  слова за най
менше ю  сліе.

КО Н К У РС И  П А Р О Х ІЙ  і  « к іс н і по 3 центи «ід  c-osa
П РО П О ЗИ Ц ІЇ Ж Е іШ ’Т Ь Б И  по 10 центів від  слава за найменш і 

19 слів.
Одноразові оголошене адреси 25 центів.
2 ) Належ итість за всяке оголошене мчсить бути прислана з  ctpu та  

в цїлостч. В  п]мггненім раз3 оголошене іезуслівно не поміщає с л .  На- 
ле^ и  гість за мрійні оги.<*оіпеня можна присилати також  почтовими 
маркам  н

3) Пожде оголошене мусить бути в редакції па тиждень перед да
тою вихо.ц/ того числа часописи, в я к ім  воно має бути помішене. Ого
лошені, телефоном ке приймає ся.

4 ) За  з.міст оголошень або аа відвічальїсісп оголошуючих ся в Ча
сописи 4 іп * г<дакт(ія не приймає н їяко ї відвічальности.

и) Кого-б скривлено, або в ким- з. тс обходжено-б ся в т ій  фірм і. 
яка  оголошує ся в наш 'й часописи, нехай про се сейчас повідомить ре
дакцію, а коли подасть ди:--- *чні докази ошч>— і,  ся ого.;'>-
шена несовісної фірми; кромі сего р е а к ц ія  д-^ожить веїх старань, іцоб 
ошуста потягнути до еідвічальности.

в ) Редакція мав правв відкинути або перервати яке небудь оголо- 
иієна, не подаючи причин.

7) Редакція має право жадати від  фірм або незнаних осіб, щоб 
прислали докази, що ведуть свій бизнее чесно • дійсно зможуть додер
ж ати  того, що обіцюють в оеолошепю.

8) В  оголошенні мусить бути ті.щ ки правда. Редакція мав право 
відкинути всяке підезріле оголошене.

9) Оголошеня мусять бути писані пером, виразно < на одній сто- 
ронї поперу. ^

10) За  дрібні вголоииня редакція не висилає н іяких поквіто<іань.

ДАРОМ вилічите себе самі!у ДіямайД'ф хто 
& euut ротова. 
Утепер^не робе 
9 іочедтедер 
а коротко* Русі
« І  б о р о т а я  В!

а род
k*'1

зве.-
Іш Ш Ф Ш  вап

Н А Ж Н Е  Д Л Я  Р О Б І Т Н И Ц Ь. СтатіііьсКБй. 
'двая'иноговажни 
знвсеяя I  apjwsa l̂ 

принести ‘ для| 
мго і eia i ioroA<

яа  иніАданакр^гір 
єно лр&ШіїШШс?

fjcb .ce  Бюро Працї. Переорав іаи.т 
тя  удГ-ія« ся . .епщянам по приватні- 
плеіізах і реставрантах. Дівчат потреба 
зараз ІІ.тевап до ваборт. Платня добра, 
а аравяя порада безо.татиа — Просило 
л-даваївгь ,-,о пас в подібвнх справах. 
В . Стефанов і М их. Угорчак, „New 
M a i i b i lW  Еіпріоуіьооі Agency, i e l .

5484 Orcham 
161 E. 4th Str New York City

вій4управі.іжр 
похід sagra

• ♦ ш ш
І Ь і і О ^ В Ж Є  j r a j p  
і випаде Ш Щ ш
С К Гі ц і
>а тій поля ^ Ш  
j f .  а д у ж и т ь / ^ Ш  

івахравно І7 С̂  
в"' їх? обль; 1ді|д| 
п ів й н и х ^ а їу ж  
^іюдайіготови.* 
і >ськихУорґані| 
іі,оькгл’|преси і  
ГЯСКОПІвЛ шоби j 
Ч чиясувати за 
Ч•/.зОїльЯ^вахи иі 

я- •
остерірасио 7 вчг 

хвпли 3|ігрпсутЯ

Ьї с̂торс 
рти зз га
ІВ ТО І І (

Петро Ярема
русьний погребним 

ваоовіп&є кернчі на вгеї.ш . хрестш- 
нм і всякі Др/ті eaSaSZ.

І Ї 5  A v <5. A ,  N EY » Y O R K , N . Y .
і ніж 7-ою а  8-ою ул.)

Тв.т«6о»: Orchard 2568. 5—
м&: Мінїс ;

СЛН С(
‘^ в е р н е н і  
гьй|4 не пр
ї'& р Ь ц л * .

виглядає е

Лічу лишень мущин!
Спеціяльні і bv 
рагллві слабо- 

о т и  м у щ и н .

Чж В в  д т 'ч л и і
бо оті ю і чж хо^те віддяі 
л ік а р я  ?

?усш їііасбурґа! чи ви знаєте,
ЩО ГРОШІ -  ТО СИЛА?

Стирайтесь піі®гт* та піадіть скла
дати свої оща^ности в сіс>*х<тк Банку
на розі ул. Carson-a і 14-ої.
Сеіб бате с одні™ а наіістарших і най- 
певнїишuz банків, що цілковито іабса 
печу» Ваші оїдадлостж. У  нас склада
ють ся гроші цариоаиі, братські, си 
р ітськ і і ви. Кождий, що яле у пас 
гроші, отримує иа бажав» ввіт ст»Мто- 
вжх контрольорії.

Продаємо i|ê af(4bS! 1{ЗР«В
на найліпші лїнїї, а ;рвві 
до краю висилаємо по поч- 
товім курсі -

German Savings 
and D epos i t  B an k

Cor. 14th A Carson St., 
South Side, Pittsburg, Pa .
Н. І .  Р о т ,  пре». А. П. Міллср, вас 

Сл. b y іал, Tp. 0К2Х.

Завечвщен*
кров» : окірні 
гисапки ; О оді 
■ ротї, горлі 
і на яааці.

Свій до свого![орога иож( 
ї  Народовн 
в краї Недомагаил 

мочеві; блуди 
молодостн; аа- 
поленя; корчі 
і яеправнльяо- 

стн артерій.

Чи я< доиу«т»л«Єк Ви проступку проти tf 
адоровля і природи? Чи же відчувала болю в in  
Чи tfk-p* «ажурекі? Чи ш »  іадиірво в^д 
ослаблені і чи не тратите ожвргіУР Чи чуатгг: • 
нічиї, ирипоблаві ■ неепосібиі ллквуваги V : 
працю ям лоперадмГ — Приходіті до н*а» ц і  
поможу вилічи-іаек

?усьНа Цорабельва Аґевціл Григорія КунашебсьНого
ч .ю н л  Р у с ь к о г о  Н а р о д н в г А  С о ю а а .

ДУШПАСТИРЬ е с е  пренрасна, щ ирорусьиа
Порада І оглядини безплатні.

У Р Я Д О В І  Г О Д И Н И  В ід  Ю-o t  р а а о  до 4 -o t п еп о д , і від  6 -о ї до 8-ої 
В  н а д іл і і с м с т а  в ід  M-el рвав до 1-вї исиол.

В А Ж Н Е !  Як ааїхати до ста- 
рого краю або спровадити кого 
до Акерпкіг скоро і  вмгідіо, а 
не видати богато гроший? На 
се питане дістанете відповідь 
в важними повсиентгн, с<оро 
напишете лист (посткарта ви- 
стяр^інть) до Руської Корабель
ної Агенції. Переконасте ск, 
що ливі у  нас можете куіїитн 
шифі»рт7 ва ч я і і і а н і ш ;  
ц і ну .  З—

цврновно-народйа карата.

Вона виходить у Філлдвль- 
Ч»ії коїидого нісаця і водав красні духовні вауки, ріжжі річи рглїгійуо- 
иоралаого вмісту та відоиости аі сівіта. В  Душоастир-і печагають сл 
важкі для всіх оголошеня гр- жат. Зпископскої канцелярії. 6 там красні 
образки (ілюстрацій Сьвятнх І опис а їх жгт.і. Не брак тан навіть весе
лих і »,-"'»віїх жарті»..

Д У Ш П А С Т И РЬ ■“ кошту* на щ їляі рік так в Америці як і в ст’а- 
р.+ краю дуже малД, бо лише 1 до.і. 20 центів.

Гроші на „ Д у ш п а с т и р я “ треба иосялати почтовим переказом 
(mone-y-order-ом) на адресу: •

Kev. Zachary Orun, 821 И. Frtnklis St., Pliiladelpiiii, Pa.

151 West 23-rd St, New York, N. Y
Зю л м ую ч і ся no евімт лїкар*'.и, кувать авати оя осибдего до «і. 
поваяк листовними порадами аемшліно ви слід лГекгв елабвеїна 

пашіть до нас, ш  ар в ходіть самі. «ь-

Поучене для жиючих пи контрах!
бслн уже рішвлнсьте ся Ї2атп до старого краю, а хочете, що- 

6исьі5 не СПІ8НИЛН ся на шнфу та но бл/каля по дорозі, то веред 
вяївдом иовідоміть. льє, ко і̂и і  котрим 7 ролом виїдете, то ми вишлемо 
аґента, котрая сгрітнть Вас на стації. В  случаю ешвненя на треи, то 
як  прибудете до Ніо Йорку, но ідїть, шукі.ючи на слїдо, та ке відда
вайте ся в руки веїляких «іввілиовідвтг .годah, яких часто сиіткаете 
по тлкцях при стації, а котрі лиш»; видурюють, обдеруть та ще іі ви- 
сьіоють чоловіка. Зателефонуйте si стапії до Руської Корабельної 
Аґенції; нумбр нашого телефону в 887 O RC H A RD , а наш аґент сей
час прибуде і яа Ваше жадане мас Вам показати лист, котрий Ви 
нам писали і услужити чесно, як і*. 1C. Аґенціл вимагає. Виїжджаючи 
до ІІю  Йорку, беріть нашу адресу ві собою, застосуйте ся до на
шого поучеяя; оно богато обевпечує пас:іжира, а нічого не ковітув. 
Ди яяс црггглт*'.* п*о дня люди, котрі ;содплк до ч\жнх аіентів, а 
овіс. я нри&шли і переконали ся, що у свого чо.іиьіжа най.гучніє

В  нашім Бюрі ііолагоджук ^  всякі оправи так стариіерає- 
ві як  і американські. Хто отже має яку справу, неї ля тд*сіь ся 
особисто або віднесе ся листовно иа а^зесу:

Россіїсько- 
Американська Л ів ія .

Одинона взірцево уряджена

Д ЛЯ М УЖ ЧИНД Д Р О М І Одинона без перееїдаиа
поміж

ЯмераКом ї ?всі<ю.
ГГяпоходи відпливають • ІІю  Иорку 
,Д їтуг"^2н — 25-го марта 1911 
„Росія** — 8-го цьвітня 
„Курск* — 22-го цьвітня 
>,Бірма‘‘ — 13-го мая

Нові. двошрубові иароходн 
„Курск  , „Россія**, „Бірма11 і , 7̂ІЇ- 
туаьїя“  правильно курсують по
між Америкою і Росією що дві 
недїкі. Се и одинока лїлГя без пе- 
рееїданя* Пасажири сеї .7їя ї ї  мо
жуть аоровуміиати ся свовю рід
но» мовою та дістають свої на
родні '‘травя.

Велн-.евну догідиістт. сеї лїнїТ 
бев пересідань можуть посьвідчя- 
тн тисячі пасажирів, що їхали 
пароходами сеї лїнїт.

Більше подробиць подадуть на
ші аґеяти або головне вастудннц- 
тво лїнїї:

А . Е . Johnson &  C o ,
Gen. Pass. Agents,

27 Broadway, New York.

І  ЖЕИ1ДНН,
аатоудня* добре вишколений друиарсьииіі 
пврсочаль, лосїяг* найновійші машини, ми 
тож* ріжнородні гарні черенки І прикрас*. 

В и к о н у й

всяні друкарські роботи
точно, гарно І по низьких цУнах.

Впов. Родчмцї, як  тоже Віддїлк 1 члени P . Н. Союаа но* 
вивні в всякими друкарськими рооотвь= удава?* СЯ АЖШ 

до свовї друкаржї яСвободи/ — Адроо:

1R4 Hudson Street, New York, N. Y.

Сажврштак^ьва C— ,  ДетрЬіт, м і :. чп.дкладае інтересну 
тау. Кождия мужчина чн жекщв яа бев огляду на вік можуть дістати 
яа с^рабужоїс найліпші наші ЛІК а бев жїакпх ві свого боку коштів. 
T f u in  почту ми оплачуємо самі. Надіслання л ік  Ви можете про- 
бу£і..л ва самоті у  своїм власнЬї домі, а ся проба не буде вас кошту- 
вата анї цента. ІЦонебудь вам диллгав, пашіть по лік. Слабосильні 
>а підклавші мужчкни: «неохочеаі. перепрацьовані — муя:чмнв недужі 
аадля алвх привичоа; мужчяни і жеащнвж, терплячі на гостець (рев- 
катаївм), аак&жеке крови, гемороі^и, яирки, міхур або печінки; муж
чини і жінки, іцо втратили апет!гг або такі, що терплять в наслідок 
т&ііммх недуг — всі такі мужчини і жеігзцижж повинні до нас напн- 
сатм во беаалапу спробу лічена. M r —  - ч і таку методу, що вилічимо 
вас у вашім гласнім домі, -оюа і на тисячу миль від нас, аовеї» ~<к. 

якби виявили ся на «глядняи особисте.

Ііишіть ще нинї задля вашого вла
сного добра. Тямте, що ;ік тільки нани- 8-33 
шете сейчас і покличете ся на отею ча- <*%

4 сопись, дістанете даром пробний лїк, ді- Т ?

Гяґнозу і нашу книжку. і\[и маємо санато- 
рію. одиноку в своїм родї в цілих Злуч. л Ж  
Державах, і вп можете пробувати наші g  
лїки иа наш кошт. Пишіть на адресу:

The Samaritan Supply Co.,
175 Michigan Ave.. Detroit, Mich.

G. KUNASHEVSKY

Mae онлад і виріб річзй церковних ям:
Фелоня чорні від .......*........... ...............$39—>56.00
Ризи сьвітлі від......... $35, 40, 56, 60, 80 і віаоше
Отихарі ві^................................. ........$6.00 ,,
Ручники, влитони, хорутви в образами від $30.00 і в.
Чаші від:.,........................ $20, 35, 40, 50 і в.веше
Ліхтарі, Служебники, Еваягелія від $20, 46, 65, 

60 і 80.00 дол. _ '
•"•“Цьвіти на престол і до сьвічок по ріжній ivtHl.

Приииае ся еаяоалеип иа нові річи І до напрааи отарі ркеи.
ВИ РО БЛЯЄ ОЯ В ІД ЗН А КИ  БРА ТС К І, ПАСИ і проіе.-

С ь в і т л о  ц е р к о в н у :
СЬВІЧНИ ВООНОВІ (декоровані) 8 образкамн вс 

26 цнт. за фунт, 1 на фунт, 2 на ф., З £:а ф., 
4 на ф., 6 на ф., 8 на |. і 14 яа фунт. 

Оьвічки воскові ручно декоровані 50 цнт. за фунт, 
2 на ф., 4 на ф., 6 на ф. і 8 на фунт.

ТрійцТ ручне дмеорои. 5, 6*50, 7, 9.50 д. J  Угян до кадильниці . • • .  . 2В цит. 
Пачка (120) нвалячіг . . .  24 цнт. | Олива Гальм . . . . . . .  1.1# дол.
Сьвічки воскові до надставлюваня 3 на фунт !Ї2 цт.

,, 4 на ф. і 6 на фунт.......... 42 ,,
Офіркя воскові 16 на Ф. » 18 на фунт........22 ,,
Сьвічки стеаринові............................ *......... ’-5 >•

,, ,, 4 на ф., кручені 4 на ф., 6 на
ф. і 1 на фунт.

Оьвічки на престол (extra) 37 цт. за фунт, носко
ві жовті 1 на ф. і 6 на фунт ЗО цнт.

Кадило 60 і Бй цит. аа фунт.

Коротка Історія Руси .
Капітал і праця ........
Казка про Жидів ... .  
Книжка рахункова ...
Марія .................. .
Многострадальний їм

род ......................
Навернений грішний 
Народний рух авст|ж- 

уі-орськнх Русинів .
Новий -Завіт............
0 підземних'скарбах . 
Оповіданя
Про нутро 3 <*ММЇ . , .
Покуса .....................
Про кінець сьвіта ..... 
Розмова По.іяка з Руса

ном .................
Псалтир.............
Релїґійиі віроваиа ..... 
Русько анґлїйський тлу

мач ......................
Слово ч. о. ...............
Слово ч. 6. ............. •
Ст])ашна пімеха .........
Смерть ..........
Степові люде ........
Страйк .....................
Стріляй на смерть, ро

бітнича драма ........
Сонник : ...............
Товариска ворожка ....
Хто з чого жив ..........
Які то є люди иа землі, з

20 образкамй.......
Як мужик ходив до ца

ря правди шукати . 
Через кордон -

Позір Братства!
Роблю всї братські річи най
ліпше і наікрасше, а нанлїп- 
и сг" матеріялу аа дуже njiM- 
сттнжі піжм і ва роботу гаран
тую. Продчю книжки і на жа

дана посилаю цінник.
Єсьм довгалітннм членом P. H. 
Союаа. Проч а чужими; уда- 
ваіте ся до свого! Мій адрес:

STEFAN KALAKUKA
215 Moran Court, Scranton, Ря.

Найвисше забезпечене $100,000.00

і®. * ,7нііі|н"ам 

zoSubbuK ия" „
^ Н Н і  жінок, макручуа 

ІВ & Ш і ключика,
Uaj»' -А'. - иоаолочуваиий, •

тиараяці«ю яа 20

верти красно вмрі- 
вані- Ходить беа- 

условяо точно иа спеціально вробле
ний для лзодеіі, котрі роблять при же- 
ліаинцях, і ґвлр^штуе ся на 20 лїт. Не- 
віячаігяа нагода. —! М ;  «инмемо '•«И 
годинник иа кождj  адресу аа посліпла- 
тою (С. О. D.) >5.73 і аа вворот пере
силки, в тмм пржвілейом, що кождай 
мож* його оглянути, ’ і  «елм «му не по
доба* сл — то тодї не потребу* платити 
анї одного цента. За такий годинник у 
яяьпго;о “ 7^ця .-пеба заплатити 35 дол. 
Дуже гарний 14 вар «олотом поаоло- 
чеягі; л^яьцулок а дармоннсом — до- 
да« ся даром до кождого годинника.

E X C E L S IO R  W A T C H  CO.
1101 Athenaeum Building, Ch’^Ago, 111.

METALLIC
A E E L S a ?
A N D ____'  V

pOUNTERS
Иеталеві овцася і заняття.
Для майнерів, каменярів, фармеріа і 
B c i i j  що роблять ара таакій роботі

Зроблені аі сталі, легкі до нош:ня, 
самому ножна їх наложити або кождий 
шиець Вам їх наложить. B an  купець 
має їх на складі враа в чоботами.

Пишіть по книжочху, котра Вам біль
ше ровкаже.

U N ITED  SH O E  M A SH IN ER Y  CO. 
Boaton, M u i.

HENRY J. SCHNITZER
141 Washington St., New York. 
Най'іисше забезпечене $100,000.00 Ґрафофем і фгзоґрафі по фабричній ціні.

Т Е П Е Р  САМ Е ЧАС К У И Н ’ІИ  СОНІ ГО ВО РЯ Ч У  М А Ш И Н У  
1 З  ОДНОГО ДО ДЯРА З Р О Б И Т И  ДВА

Отся велика 25-долярова w a
говоряча машина але лише ї ір л
за готівну коштує * 14.50s

До кождоТ такої дуже хорошої р  3  ' *■ 
машини даємо 8-лїтну ґварая- • "  \£*'~
цію і З подвій лі 10-цалеві руські ре- .
корди даром. Ми маємо 25 яовнх /  '  *?■!*/ . ' . ^ 
ріжяородних українських рекордів, і- '.; "
Скрипка під фонографу мас 12 ца-і в̂, 1»J S S  ! 
висока яа 6 цаліа, труба д.ага ла / '  •'%'
19 цалїв, а а с*р«дпм 16 цаліи ши- f  -ґ| —

Инші фовоірафи продаймо яа “ І- 
СЯЧИІ сплати. Зажадайте від гас
цївялка фвяоі’рафів. рекордів, муаич- S
яих інструментів, годиявиків і бри- ю ! І^Н  ї
тов. Катали»* иисвлао» даром.

GLOBE RECORD & SUPPLYCO., 129 E. 7th St., New Yerk,

т ж m f i s s t
1 4 IK

O F M IN E R S V IL L E ,  PA,
Капітал $50.000.00. Надаишка 

і нероздїлені зиски (93.000.00.
Заснований 1864 року.
Праіадить загальний банко- 

>нй бизнее. Видає міхнародяі 
моні ордери, драфти і пересилав 
гроші до пс:п 'астии сьіі.'з. по
зичає гроші на регліности. Де
позити сего банку подвоїлись 
протягом послїднях 5 літ і вино
сить тепер около $500.000.00.

Гроші пересилає через фірму 
Knauth Nachod і  Kuhee, New 
York, N. Y. ^

ВЖ КЕА Ю Ч Ї ТЮТЮЙ.
Поможіть нам оголошувати наш тютюн ніж вашв* 

К . нн првштелзніи. а і т  дано вам сен красі;иг 16-ДО.іЯ- 
/ р і'r  р о вн і, иоаолочтвінай годинани даром (дайський
. нухеськяй ). Лодвійні иовертя гарно Гравіровані,
FeffiS r • • с * х о р о ш и й  ;.есеяь, швайцврськи# осередос вїкльоваспя, 

к *ш я̂ ї"Р7 *̂ажі ходжть знаменито, досконало ирнсиосо* 
Щгї%а блениі, накрj 'i jbbbbh бічною галкою, час нокавте ду- 

же А011-1^ ^ 0 ^ точно. Такий самий веорсць як внґра- 
віровапні па ковертї 14-Еар. солідний золотий го* 

If 51 і* »  д к л вяв9 з 20-лїтвою иортком». Торговцї важвдалн би 
в;д вас в і  його *tv.v3- Мн піввлема \ ам у >6 00 варгостм вашого австрій
сько^-^* І̂ ре̂ ЬКОГО) росїАсьжого і боспянью го тютюну на иаиіросн 
нбь до разки. Хочемо, щоС ви вам оомог.ія сголошуватн аалхі анамеяг 
а і рог.и тютюну можи ваш ям а ирначс-икаг і тям способом ровн^^сюдкю* 
вали ваш тю' он- Він є однн в найлівлгих *• оі.*ітт За ть^пои
рахую>о вам лише $6.00. В *  вахх Лть гілько 50 центів (марва-
ми< іа  задаток, а останоїс $б.Ь0 - яв :: ',  я ге свомт ексирасовому аґен- 
тови, коли будете екзаміауватн тютюн і годинник. Як зашлете нам пов
ну ивотт $Ь 00 в вашим аамовлекєм, ми пішлемо вам в годинником Ц ін
не# дзжцушок даром. Дістанете всьо вами обіцяне, або аверномо гро
ші. Ми гідиі довіри, тоав. не нсдїть, а тзрвсн.їам'яо сегодия вале вамовлеис 
і іабевзе-ле собі cott хороший годнчник дароя.

а г е н т и  ПОТРГ5НІ. EUROPEAN TOBACCO CO.
33 LEO N A RD  ST., П ЕР. 52, N E W  YO RK t

які можна дістати в друкарні 
„Свободи” :

цнт.
.Імерика ............ ....... 15
Борба п*іяс і чому робіт

ники орґанїзужггь ся . 15 
Весела книжочка з обр. 35 
В Старім і Новім краю . 25 
Дещо про зьвірята . . . .  ЗО
Еміґрант .......................15
Жовнір ..................... ... 10
Журавлі .................... ...10
Пійте, зарібки. організа

ції і т. о. в Спол. Дер
жавах ............................. >

-Зуб за зуб ........................

Метрики шлюбні . . . .
Метрики смерти .......
Мо/штвенник ма.шй . 
Вікець - .— •.. — • - -
Зборі” ” ' .................
Бог Надежда моя . . . .
Хлїб душі . .......
Дртг Д уш і.........
Друг Душі (в 3B . олр '

Пишіть иа адреса
Sw o faod^
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